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অধ্ায 2
কায্ণক্নে্ণাহী সারসংফষিপ

সংক্ষিপ্ত ক্েেরর
2.1 কগ্নপিল টাওোর রিপতের এই প্রথে প্রদরপবিনটি িেটি খপডে দবভক্ত িণ্ড I এ 14 িনু 2017 রাদরখ 

শুরুর ঘণ্াগুদলপর ঘপট যাওো ঘটনাগুদলর একটি দবস্তৃর ভূদেকা রপেপি। এপর রপেপি স্বেং কগ্নপিল 
টাওোপরর এবং লন্ডন িাোর দরিপগড (এলএিদব) েংস্াটির দববরণ এবং এটি িণ্ড II-এর িন্য িশৃ্য 
দনধ্নারণ কপর, যাপর আগুপনর এবং এটির েদরপপ্রদষেপর কনওো েিপষেেেেপ্হর দবস্াদরর দববরণ রপেপি। 
িণ্ড III এ রপেপি আগুপনর উৎের্দর ও দবকাশ েম্পপক্ন  আোর দেদ্াতেগুদল এবং এলএিদব ও এই ঘটনাে 
অংশ কনওো অন্যান্য িরুদর েদরপেবাগুদলর প্রদরদরিো েম্পপক্ন  আোর দবপলিেণ। যারা োরা দগপেদিপলন 
রাপির স্মরপণ শুনাদনগুদল রিপতের কায্নরিপের একটি গুরুত্বেণ্্ন অংশ গঠন কপরদিল। রাপির েদরবার 
এবং বনু্বান্বপির দ্ারা রাপির দপ্রেিনপক কিওো শ্রদ্ার েংদষেপ্তোর িণ্ড IV-এ রপেপি। িণ্ড V -এ 
প্রদরপবিপন আপগ প্রাপ্ত িলািল কথপক উদ্ভূর েেুাদরশোলা রপেপি এবং িণ্ড VI দবপশে গুরুত্বেণ্্ন দকিু 
দবেে দিদনির করার িন্য ভদবে্যপরর দিপক িষৃ্টি দনবদ্ কপর যার উের রিতেটি ধাে 2 -এ েপনাপযাগ 
ককন্দীভূর করপব। 

2.2 যারা োষে্য দিপেপিন রাপির প্রপর্যপকর কাপি আদে কৃরজ্ঞ, যাপিরপক ব্যদক্তগরভাপব োষে্য কিওোর িন্য 
ডাকা হপেপি এবং যারা দলদখর বক্তব্য দিপেপিন, দকন্তু রাপিরপক ডাকা হেদন উভেপিরপকই। আদে অর্যতে 
েপিরন কয যারা োষে্যপ্রোণ দিপেপিন রাপির েপধ্য অপনপকর কাপিই এটিপক ি্যাপলদ্জং ও আপবগেণ্্ন 
অদভজ্ঞরা বপল েপন হপেপি। 

িণ্ড I: পটভূক্ময ক্েষয
2.3  প্রক্তফেদফনর অধ্ায 1-এ রিপতের ব্যাোপর একটি োধারণ ভূদেকা রপেপি। এপর আদে ব্যাখ্যা কপরদি 

কয ককন আদে িটুি ধাপে রিতে েদরিালনা করার দেদ্াতে দনপেদিলাে এবং দকভাপব ধাে 1-এর শুনাদনগুদল 
আপোিন করা হপেদিল, এটি যারা িপুয্নাপগ প্রাণ হাদরপেপিন রাপির স্মরপণ কিওো বক্তব্য দিপে শুরু করা 
হপেপি। আদে এই দবেেটির উের েপনাপযাগ আকে্নণ করপর িাই কয রিতেটি কেপ্ােদলটন েদুলশ োদভ্ন ে 
(এেদেএে) এবং হার ে্যাপিদটিে কপরানার ির ইনার লন্ডন (ওপেটি) অধ্যােক দিপোনা উইলকক্স দ্ারা 
েদরিাদলর রিপতের েোতেরাপল েদরিাদলর হপছে।

2.4 অধ্ায 3 কগ্নপিল টাওোর-ককই বণ্ননা কপর, যা 1974 োপল েম্পন্ন হপেপি, এবং েরবরতীকাপল দবদ্ডং 
এবং এর আশোপশ কয েদরবর্ন নগুদল হপেদিল, কেগুদল েহকাপর টাওোপরর েব্নাদধক োম্প্রদরক েংস্কাপরর 
েোদপ্ত ঘপট, যা 2016 োপল েম্পন্ন হপেদিল। এটি টাওোপরর ভাডা কিওো এবং ইিারাকৃর ঘরগুদলর 
দেশ্রণ ব্যাখ্যা কপর, কেখাপন বেবােকৃর কদেউদনটি, এবং দবদ্ডং এর োদলক দহোপব রে্যাল বপরা অি 
ককনদেংটন অ্যান্ড কিলদে (আরদবপকদে) এর এবং আরদবপকদে কটন্যান্ট ে্যাপনিপেন্ট অগ্নানাইপিশন 
(টিএেও)-এর েদরিালক দহোপব এপির দবদভন্ন িাংশপনর ব্যাখ্যা কপর। 

2.5 অধ্ায 4 এ হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংগুদলর অদনি দনরােত্া নীদরোলার ব্যাখ্যা রপেপি, কযেন 
কগ্নপিল টাওোর, কযটিপক েথৃক ফ্্যাপটর অভ্যতেপর আগুন লাগার প্রদরদরিো দহোপব "দস্র হপে বপে 
থাকুন" ককৌশল অবলম্বন করার দিপক ধাদবর কপরপি। 

2.6 আইদন প্রপোিনীেরা কেপন িলার েদ্দর েম্পদক্ন র দনপি্ন দশকার েদুনদি্ন ষ্ট দিপকর করিাপরন্সেহ একোপথ, 
েল্ দনে্নাপণর োপথ েম্পদক্ন র প্রাথদেক এবং কগৌণ আইন েম্পদক্ন র েংদষেপ্তোর এবং কগ্নপিল টাওোর-
এর েরবরতী েংস্কাপরর অধ্ায 5 এ োওো যাপব।
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2.7 অধ্ায 6 েংস্কাপরর একটি েংদষেপ্ত দববরণ প্রিান কপর। নরুন ক্্যাদডং দেপটিে, িলস্বরূে িানালা এবং 
িানালার িারোশ েদরবর্ন ন, এবং একটি স্াের্য েকুুপটর েংপযািন, এর োশাোদশ দবদ্ডংপের অন্যান্য 
ববদশষ্ট্য েেহ্ যা েরুষো প্রিাপরর উপদেপশ্য করা হপেদিল আগুন লাগপল, এখাপন এেপবর বণ্ননা রপেপি।

2.8 এলএিদবর কাঠাপো এবং েংগঠন, এর েংদবদধবদ্ িাদেত্ব, এর নীদর কযগুদল এটি েদরিালনা কপর 
(দবপশের হাই-রাইি দবদ্ডংগুদলপর আগুপনর োপথ লডাইপের ব্যাোপর) এবং দনভাপনার ের্জাে েম্পপক্ন  
অধ্ায 7-এ ের্ণনা করা হফযফে। এই অধ্যাপে কপট্াল রুে এবং এর কাি করার েদ্দর েম্পপক্ন ও 
বণ্ননা রপেপি। অধ্যােটি এলএিদব দ্ারা ব্যবহৃর দকিু ের্জাপের দববরণ দিপে কশে হপেপি েরবরতী 
অধ্যােগুদলপর যা উপলেখ করা হপেপি। 

2.9 অধ্ায 8 ল্যাকানাল হাউি-এর আগুনপক কবাঝাে, যা কগ্নপিল টাওোর-এর আগুপনর েটভূদের একটি 
গুরুত্বেণ্্ন দিকপক উেস্ােন কপর। 3 িলুাই 2009 রাদরপখ োউথওোপক্ন র 14 রলা দবদশষ্ট লাকানাল 
হাউপির 9 রলাে আগুন লাপগ। আগুনটি দ্রুর অন্য রলাে িদডপে েপড এবং কধঁাোে ভবপনর দবশাল 
অংশ ষেদরগ্স্ হে। িেিন োরা দগপেদিল। অদনিকাপডের েপর কপরানার, েদরবর্ন ন আনার িন্য কবশ 
কপেকটি েেুাদরশ কপরদিপলন, যার কপেকটি এলএিদব-কর দনপি্ন দশর হপেদিল। এলএিদব োধারণভাপব 
999 কল-হ্যান্ডদলং এবং দবপশের েম্াব্য িীবন রষোকারী আগুন কথপক কবঁপি থাকার দিকদনপি্নশনা 
(এিএেদি কল) এর িন্য প্রপোিনীে কলগুদলর ব্যাোপর রার অনুশীলন এবং নীদরগুদলর দবশি 
অভ্যতেরীণ েয্নাপলািনা হাপর দনপেপি। েয্নাপলািনাটিপর প্রশ্নদবদ্ হপেদিল কয দনেন্ত্রণ কষেটির দক ধপর 
কনওো উদির কয অদনি দনব্নােক কেতীরা দ্রুর এিএেদি কলকারীপির কাপি কেৌঁপি যাপবন এবং এটি 
োধারণভাপব োদলপে যাওোর কিষ্টা করার ঝঁুদকর োপথ কভরপর থাকার ঝঁুদকটিপর েেরা আপন দকনা। 
নীদরপর েদরবর্ন ন হওো ের্পত্বও কগ্নপিল টাওোর এর কলকারীপির োডা দিপর কপট্াল রুে একই 
রকে ত্রুটি প্রিশ্নন কপরদিল।

িণ্ড II: 14 জনু 2017 তাক্রফির ঘটনােলী
2.10 অধ্ায 9 – 20, যা প্রদরপবিপনর িণ্ড II বরদর কপরপি, যা 00.54 টা, এর দকিুষেণ আপগ যখন দনেন্ত্রণ কষে 

কগ্নপিল টাওোপর আগুন দবেেক প্রথে কলটি োে, কথপক 08.10 টা, যখন কশে কবঁপি যাওো ব্যদক্তটি 
টাওোরটি কিপড যাে, এর েপধ্য 11 টি েথৃক েেপের েপধ্য েংগঠির ঘটনাগুদলর দবশি দববরণ রপেপি। 
ঘটনাটি কবঁপি থাকা ব্যদক্ত এবং িেকলকেতীপির োষেীপ্রোণ, উৎে উোিান কযেন 999 কপলর পরকড্ন  
এবং রিপতে েহােরা করার িন্য ডাকা দবপশেজ্ঞ োষেীপির প্রোপণর উের দনভ্ন র কপর। প্রদরটি েয্নাপে 
আগুপনর আিরণ, ঘটনাস্পলর এবং দনেন্ত্রণ কপষের ঘটনাবলী, টাওোরটির দনিস্ব অবস্া, বাদেন্াপির 
িলাপিরা, এবং এেদেএে, লন্ডন অ্যাম্ববুপলন্স েদরপেবা (এলএএে), আরদবপকদে এবং টিএেও-এর 
কনওো েিপষেেগুদলপক অতেভু্ন ক্ত কপর। খডে II এর অ্যাপনক্স A এর েপধ্য 00.54 টাে যারা টাওোপর 
উেদস্র দিপলন এবং কেই েেপের েপধ্য যারা দবদ্ডংটি কিপড দগপেদিপলন রাপির একটি রাদলকা রপেপি।

2.11 দনম্নদলদখর েল্ ঘটনাগুদল বণ্ননাটির প্রধান উোিান গঠন কপর:

00.54 টাে কবহাইল ু ককপবপি কগ্নপিল টাওোপরর কফ্ার 4 এর ফ্্যাট 16 কর আগুন লাগার খবর 
িানাপর 999 এ কল কপরন।

00.59 টাে প্রথে িেকলকেতীরা টাওোপর কেৌঁিান।

01.09 টাে ফ্্যাট 16 কথপক ের্েোর হওো আগুন বদহেু্নখী ক্্যাদডং-এর েপধ্য িদডপে েপড এবং দ্রুর 
েব্্ন দিপকর োেপনর দিপক উঠপর করপর শুরু কপর।

01.14 টাে িেকল কেতীরা প্রথেবাপরর িন্য ফ্্যাট 16 এর রান্নাঘপর প্রপবশ কপর।

01.21 টাে টাওোপরর একিন বাদেন্া কপট্াল রুপে প্রথেবাপরর েপরা 999 কল কপরন (নওেী দল, 
ফ্্যাট 195, কফ্ার 22)।

01.25 টাে প্রথে 999 কলটি লদব কথপক ফ্্যাপট কধঁাো আোর খবর কিওোর িন্য করা হে (কডদনে 
োরদি, ফ্্যাট 111, কফ্ার 14)
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01.26 টাে এেদেএে একটি গুরুরর িপুয্নাগেে ঘটনার কঘােণা কপর।

01.27 টাে আগুন িাপি কেৌঁপি এবং অনুভূদেকভাপব িদডপে েডপর শুরু কপর।

01.29 টাে ডদলিউএে োইপকল ডাউপডন, এলএিদব ইদন্সপডন্ট কোন্ডার, 20 টি দিপে োম্প করা শুরু 
কপরন (কযগুদল বরদর হপেদিপলা 4 টি কথপক 6 টি, কথপক 8 টি, 10 টি এবং কথপক 15 টি কপর 
01.13 টা কথপক 01.28 টার েপধ্য)।

01.30 টাে প্রথে 999 কল িানাে আগুন একটি ফ্্যাপট অনুপ্রপবশ করপি (ে্যাদরপেে এলপগাোহদর, 
ফ্্যাট 196, কফ্ার 22)।

01.31 টাে ডদলিউএে ডাউপডন, 25 টি দিপে োম্প করা শুরু কপরন। এই েেপের েপধ্য 297 িন 
বেবােকারীর েপধ্য 110 িন োদলপে যান; আগুন টাওোপরর উত্রদিপকর এদলপভশপনর 
দিপক িদডপে েডপর শুরু কপর।

01.42 টাে এলএএে একটি বড িপুয্নাগেে ঘটনার কঘােণা কপর।

01.45 টাে প্রথে এনদেএএে (েদুলশ) কহদলকপ্ারটি ঘটনাস্পল কেৌঁপি।

01.50 টাে ডদলিউএে ডাউপডন ইদন্সপডন্ট কোন্ড এেএে অ্যান্ড্রু ওোলটপনর কাপি হস্াতের কপরন। 
এই েেপের েপধ্য 297 িন বেবােকারীর েপধ্য 168 িন োদলপে যান। 

01.58 টাে এেএে ওোলটন ইদন্সপডন্ট কোন্ড ড্যাক অ্যান্ড্রু ও’লািদলপনর কাপি হস্াতের কপরন।

02.00 টাে আগুপনর দশখা টাওোপরর উত্র ও েব্্ন দিপকর এদলপভশপন কযপর শুরু কপর, এবং েকুুপটর 
িারোশ এবং দরয্নকভাপব দবদ্ডংপের োেপনর দিক িপুড িদডপে েডপর শুরু কপর, িদষেণ-েব্্ন 
এবং উত্র-েদচিে ককাপণর ফ্্যাটগুদলপক ষেদরগ্স্ কপর।

02.04 টাে ড্যাক ও’লািদলন ইদরেপধ্য কোন্ড গ্হণ কপরপিন কেটি না কিপনই, দিএে দরিাড্ন  ওপেলি 
দনপিপক ইদন্সপডন্ট কোন্ডার দহোপব কঘােণা কপরন। 

দিএে ওপেলি 40 টি দিপে োম্প করা শুরু কপরন।

02.06 টাে দিএে ওপেলি একটি গুরুরর িপুয্নাগেে ঘটনার কঘােণা কিন।

02.11 টাে ড্যাক ও’লািদলন দিএে ওপেলপির কাি কথপক হস্াতের গ্হণ কপরন।

02.15 টাে এেওএে কিাোন দস্মথ কপট্াল রুপে এপে কেৌঁিান।

02.17 টাে দরিিপহড কফ্ার 2 কথপক কফ্ার 3 এ িপল যাে।

02.20 টাে আগুপনর দশখা িদষেণ দিপকর এদলপভশপন িদডপে েডপর শুরু কপর।

02.26 টাে এলএএে একটি গুরুরর িপুয্নাগেে ঘটনার কঘােণা কপর।

02.35 টাে দনেন্ত্রণ কষে "দস্র হপে বপে থাকুন" েরােশ্নটি প্রর্যাহার করার দেদ্াতে কনে এবং 999 
নম্বপর কলকারী েকল বাদেন্াপির টাওোরটি কিপড কযপর বপল। 

02.44 টাে এদে অ্যান্ড্রু করা ইদন্সপডন্ট কোন্ড ড্যাক ও’লািদলপনর কাি কথপক গ্হণ কপরন।

02.47 টাে এদে করা "দস্র হপে বপে থাকুন" েরােশ্নটি প্রর্যাহার কপরন।

02.50 টাে আগুনটি েকুুপটর িদষেণ দিপকর উচ্চরাে অনুভূদেকভাপব িদডপে েপড।

কদেশনার ড্যাদন কটন কগ্নপিল টাওোপর আপেন।

03.00 টাে উত্র দিপক কথপক িদষেণ দিপক, েদচিে দিপকর এদলপভশন িপুড আগুন িদডপে েডপর 
শুরু কপর।

03.08 টাে দরিিপহড েনুরাে গ্াউন্ড কফ্াপরর লদবপর স্ানাতেদরর হে।

03.20 টাে প্রথে ট্যাদটিক্যাল ককা-অদড্ন পনশন গ্রুে (টিদেদি) েভা অনুদঠির হে।

03.30 টাে আগুপনর দশখার টাওোপরর িদষেণ এবং েদচিে এদলপভশপন অব্যাহরভাপব িদডপে েডপর 
থাপক।
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04.02 টাে িদষেণ এবং েদচিে এদলপভশপনর আগুন েদচিে েপুখর িদষেণ ককাপণ শীপে্ন দেপল কযপর 
শুরু কপর।

08.07 টাে এলদেদডও কবাদনি্যাদেওপক, টাওোরটি কিপড যাওোর েব্নপশে কবঁপি যাওো ব্যদক্ত, েদরপে 
কনওো হে।

িণ্ড III: উপসংহার

আগুফনর কারর এেং উৎস এেং ফ্্াট 16 গ্েফক আগুন গ্ের হফয যাওযা 
2.12 অধ্ায 21 এ আদে আগুপনর কারণ এবং উৎে দবপবিনা কদর এবং খুঁপি োই কয এটি ফ্্যাট 16 এর 

রান্নাঘপরর একটি বড দরিি-দরিিাপরর ববি্ুযদরক ত্রুটির কারপণ শুরু হপেদিল, যার িন্য কবহাইল ু
ককপবপির ককাপনা কিাে কনই। আদে দরিি-দরিিারটির কিাপের েঠিক প্রকৃদরটি প্রদরদঠির করপর েষেে 
হইদন, রপব োধারণ ঘপরাো ের্জােগুদলর ব্যথ্নরা কীভাপব এইরকে ভোবহ েদরণদর ঘটাপর োপর রা 
প্রদরদঠির করার কিপে এটিপক কে গুরুত্বেণ্্ন দহোপব দবপবিনা কদর। এই প্রশ্নটি অধ্ায 22-এ অপবেেণ 
করা হপেপি, কেখাপন আদে যা োই:

a. আগুপনর ক্্যাদডংপের েপধ্য প্রপবশ করার েবপিপে কবদশ েম্াবনা হপছে ইউদেদভদের িানালার 
কিৌকাপঠ গরে কধঁাো প্রদবষ্ট হওোর কারপণ, যার িপল এটি দবকৃর হপে যাে এবং কভপগে েপড এবং 
এর োধ্যপে দনপরাধক এবং এদেএে ক্্যাদডং ে্যাপনলগুদলর েপধ্যর গহ্বপরর েপধ্য একটি কখালা স্ান 
বরদর কপর যার েধ্য দিপে আগুপনর দশখা এবং গরে গ্যাে কযপর োপর। রপব এটির েম্াবনা (রপব 
েম্বর কে ) রপেপি কয দরিি-দরিিার কথপক কবর হওো আগুপনর দশখা কখালা রান্নাঘপরর িানালা 
োর হপে উেপরর এদেএে ক্্যাদডং ে্যাপনপল প্রদবষ্ট হে।

b. িেকলকেতীরা 01.14 টাে প্রথেবাপরর িন্য ফ্্যাট 16 এর রান্নাঘপরর িরিা কখালার আপগই আগুন 
ক্্যাদডংপে ঢুপক েপডদিল।

c.	 রুলনােল্কভাপব েদরদের আকাপরর এরকে আগুন রান্নাঘর কথপক েষৃ্টি হওো েপুরােদুরই অনুপেে 
দিল।

পরেততীফত আগুন গ্েফড যাওযা
2.13 ক্্যাদডংপে আগুন ঢুকার েপর এর অগ্গদর অধ্ায 23 এ দবপবিনা করা হে। একবার ফ্্যাট 16 কথপক 

আগুন কবর হপে যাওোর েপর রা টাওোপরর েব্্ন েপুখর দিপক দ্রুর িদডপে েপড। এটি রখন দবদ্ডংপের 
উেপরর দিপকর উভে োপশ এবং দনপির দিপক িদডপে েপড যরষেণ না অগ্েরোন আগুপনর দশখার 
অগ্ভাগ িদষেণ-েদচিে ককাপণ েদচিে েপুখর দিপক দেদলর হে, আর েপুরা দবদ্ডংটিপক দরন ঘণ্ার েপধ্য 
কঢপক কিপল। আদে যা োই:

a. আগুপনর দশখাগুদলর এর দ্রুর উেপর, দনপি এবং িারোপশ িদডপে েডার েল্ কারণটি দিল 
েদলদথদলন ককারগুদলর োপথ থাকা অ্যালদুেদনোে েংদেদশ্রর উোিান (এদেএে) করইনদ্রিন 
ে্যাপনলগুদলর উেদস্দর, যা জ্ালানীর উৎে দহোপব কাি কপরদিল। অনুভূদেকভাপব এবং দনপির 
দিপক আগুন িদডপে কিওোর েল্ প্রদরিোটি দিল েকুুট এবং স্্যাপ্রেল এবং কলাে ে্যাপনল কথপক 
েডপর থাকা গদলর এবং জ্লতে েদলদথপনর কিঁাটা, যা দবদ্ডংপের দনপি আগুন ধদরপে কিে। কেই 
আগুন রখন দবদ্ডংপের উেপরর দিপক েনুরাে দিপর যাওো শুরু কপর, যার িপল আগুপনর দশখার 
েম্ুখভাগপক টাওোপরর প্রদরটি েখু িপুড দরয্নকভাপব আগাপর কিে। 

b. েদলআইপোোোনুপরট (দেআইআর) এবং এদেএে ে্যাপনপলর দেিপন দিপকর কিপনাদলক কিনার 
ইনেপুলশন কবাড্ন গুদলর উেদস্দর, এবং েম্বর িানালার িারোপশ উোিানগুদল উলেম্বভাপব 
আগুপনর দশখার িদডপে যাওোর হার এবং ব্যাদপ্তপর অবিান রাপখ।

c.	 প্রাথদেকভাপব েকুুটটি অনুভূদেকভাপব আগুপনর প্রোপরর িন্য িােী, আর কলােগুদল দিল আগুপনর 
দনপি কনপে যাওোর েল্ েথ।
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কষি-ক্েভাজন হারাফনা এেং টাওযাফরর মফধ্ আগুফনর ক্েস্ার
2.14 অধ্ায 24 এ আদে আগুন এবং কধঁাোর দবদ্ডংপে ঢুপক েডা এবং দ্রুর কষে-দবভািন হাদরপে কিলা 

েম্পদক্ন র প্রোণ দবপবিনাে দনপেদি। দবদ্ডংপের বাইপরর আগুন দ্রুর অপনকগুদল ফ্্যাপট প্রপবশ কপর এবং 
কধঁাো দ্রুর দবদ্ডংপের অভ্যতেরভাপগ িদডপে েপড। িলস্বরূে, কায্নকর কষে-দবভািন প্রাথদেক েয্নাপেই 
হাদরপে যাে। কষে-দবভািন ব্যথ্ন হওোর কারণ:

a. রাপের রীরিরা এরটাই কবদশ দিল কয িানালাগুদলর কঁাি অদনবায্নভাপব ব্যথ্ন হপে আগুনপক ফ্্যাপট 
প্রপবশ করপর কিে।

b. রান্নাঘপরর এক্স্্যাটির ি্যান ইউদনটগুদলর দবকৃর হওোর এবং স্ানিু্যর হওোর প্রবণরা দিল, 
কযগুদল (আগুন) প্রপবশ করার িােগা হপে িাডাে।

c.	 টাওোপরর অভ্যতেপরর কবশ কপেকটি েল্ আগুন কথপক েরুষো ব্যবস্া ব্যথ্ন হপেপি। যদিও দকিু দকিু 
িাোর িরিা কধঁাো আটপক করপখদিল, দকন্তু অন্যগুদল রা কপরদন। দকিু দকিু কখালা দিল এবং বন্ 
হপর ব্যথ্ন হপেদিল কারণ এগুদলপর কায্নকর দনপি দনপিই-বন্ হপে যাওোর দডভাইেগুদল দিল না; 
অন্যগুদল িেকলকেতীরা কভপে কিপল বা িেকল ের্জাে দিপে উন্মুক্ত কপর কিওো হে। 

2.15 টাওোপরর েপধ্য আগুন এবং কধঁাো িদডপে েডার দবেেটি অধ্ায 25 এ বণ্ননা করা হপেপি। অপনকগুদল 
লদব প্রাে 01.20 টাে কধঁাো দিপে ভপর কযপর শুরু কপর এবং দকিু দকিু লদব 01.40 টার েপধ্যই 
উপলেখপযাগ্যভাপব কধঁাোে েদরেণ্্ন হপে যাে। 02.00 টার েপধ্য উপলেখপযাগ্য েংখ্যক লদব ভারী কধঁাোে 
েদরেণ্্ন হপে যাে। প্রাে 01.50 টা েয্নতে দেঁদডপর কে কধঁাো দিল; ররষেপণ 168 িন োদলপে কযপর েষেে 
হন। কেই েেপের ের কথপক দেঁদডগুদল কধঁাোে েদরেণ্্ন হপর শুরু কপর, দবপশের দনপির কলপভলগুদল। 
দকিু দকিু কলপভপলর কধঁাো ঘন দিল এবং রােও উপলেখপযাগ্য োরোে দিল। 02.20 টার েপধ্য দেঁদডর কধঁাো 
িীবপনর িন্য ঝঁুদকেণ্্ন হপে যাে, রপব দেঁদডটি কেই েেপের েপরও এপকবাপর অনুেপযাগী দিল না।

ক্েক্্ডং গ্রগুফলশনগুক্ল গ্মফন েলা
2.16 রিপতের ধাে 1 এ দবদ্ডং করগুপলশনগুদল কয েদরোপণ কেপন িলার প্রপোিনীেরা দিল কেগুদল েম্পদক্ন র 

অনুেন্ান অতেভু্ন ক্ত করা আোর প্রাথদেক উপদেশ্য দিল না। রপব, আদে কযেনটি অধ্ায 26 এ ব্যাখ্যা 
কপরদি, কিারাপলা প্রোণ দিল কয দবদ্ডংপের বদহরাগর কিোলগুদল দবদ্ডং করগুপলশনে 2010 এর 
দশদডউল 1 এর প্রপোিনীেরা B4(1) কেপন িলপর ব্যথ্ন হপেপি, এরিপল এগুদল দবদ্ডংপের উচ্চরা, 
ব্যবহার এবং অবস্ান দবপবিনা কপর আগুপনর দবস্ারপক েয্নাপ্ত েদরোপণ প্রদরপরাধ কপরদন। উেরন্তু, 
এগুদল েদরিেভাপব এটিপক েহােরা কপরপি। ধাে 2 এ এটি েরীষো কপর কিখা প্রপোিনীে হপব কয যারা 
েনুদন্নে্নাপণর নকশার িাদেপত্ব দিপলন রারা ককন দবপবিনা কপরপিন কয টাওোরটি কেই প্রপোিনীে িাদহিা 
ের্ণ কপরপি।

এলএেক্ে: পক্রকল্পনা এেং প্রস্তুক্ত
2.17 এলএিদব-এর হাই-রাইি দবদ্ডংগুদলপর অদনিকাডে েম্পদক্ন র েদরকল্পনা এবং প্রস্তুদর অধ্ায 27 এ 

েরীষো করা হে। হাই-রাইি দবদ্ডংগুদলপর অদনিকাপডের কোকাপবলা করপর িরুরীভাপব খাদল কপর কিলার 
েদরকল্পনা করপর আগুন ও উদ্ার েদরপেবার িন্য িারীে দনপি্ন দশকার প্রপোিন যা আগুপনর উৎে কষে-
দবভািন িাদডপে িদডপে েপড "দস্র হপে বপে থাকুন" ককৌশলটিপক অিল কপর করাপল। রাপির বুঝা উদির 
কয, রাপির এলাকার কযপকাপনা হাই-রাইি দবদ্ডংপের আংদশক বা েম্প্ণ্নরূপে খাদল করা প্রপোিনীে হপে 
উঠপর োপর এবং কেই অনুযােী ইদন্সপডন্ট কোন্ডারপির উেযুক্ত প্রদশষেণ প্রিান করপর হপব।

2.18 হাই-রাইি দবদ্ডংগুদলপর আগুপনর োপথ লডাইপের িন্য এলএিদব-এর নীদর, PN633, েম্াব্যরা যািাই কপর 
কয একটি হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডং খাদল কপর কিলার প্রপোিন হপর োপর এবং েরােশ্ন কিে কয েদরদির 
হওোর িন্য েদরিশ্ননকাপল অদিোররা কযন েদরপে কনওোর ব্যবস্াগুদল দবপবিনা কপর। দকন্তু কগ্নপিল 
টাওোপর আগুপনর িন্য এলএিদব-এর প্রস্তুদর এবং েদরকল্পনা োরাত্মকভাপব অপ্ররুল দিল। দবপশের:

a. অদভজ্ঞ ইদন্সপডন্ট কোন্ডাররা এবং অদনি দনব্নােপণ অংশ কনওো দেদনের অদিোররা িাহ্য ক্্যাদডংপের 
োপথ েম্পদক্ন র দবপশে দবেপির দবেপে ককাপনা প্রদশষেণ োনদন, যদিও দকিু দেদনের অদিোররা 
অন্যান্য কিপশ একই ধরপণর আগুন লাগার ব্যাোপর, এবং হাই-রাইি দবদ্ডংপের োেপনর দিকগুদলপর 
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ব্যবহৃর হওো দনে্নাণ উেকরণ এবং দনে্নাণ েদ্দরগুদল েম্পপক্ন  েপিরন দিপলন, রপব আগুন লাগপল 
এগুদলর আিরণ এবং কে্নষেেরা ককেন হপব কেই েম্পপক্ন  রাপির উেলদধি দিল েীদের। 

b. এলএিদব ইদন্সপডন্ট কোন্ডাররা েদরপে কনওোর প্রপোিনীেরা দকভাপব দিদনির বা েংগঠির করপবন 
কে ব্যাোপর ককাপনা প্রদশষেণ োনদন।

c.	 কগ্নপিল টাওোর খাদল কপর কিলার ককাপনা আেিকালীন েদরকল্পনা দিল না।

d. যদিও এলএিদব-এর লন্ডপনর দবদ্ডংগুদলর িন্য একটি অোপরশনাল দরস্ক ডাটাপবে (ওআরদড) 
রাখার অদভপ্রাে রপেপি এবং ককাপনা অদনিকাপডের ঘটনাে েকল অোপরশনাল িেকলকেতীপির্ 
িন্য অ্যাপক্সেপযাগ্য একটি ঝঁুদক েল্্যােন নীদর (PN800) রপেপি, দকন্তু একিন ইদন্সপডন্ট কোন্ডার 
যাপক আগুন কোকাপবলার িন্য ডাকা হপেদিল রাপক ব্যবহাপরর প্রাে ককাণ রথ্যই কগ্নপিল টাওোর 
ওআরদড ধারন কপর না। ওআরদড-কর অতেভু্ন ক্ত থাকা এই িারীে রথ্যগুদল বহু বিপরর েরুপনা দিল 
এবং এটি েংস্কাপরর কারপন ঘটা েদরবর্ন নগুদল প্রদরিদলর হেদন। 

e.	 দকিু দকিু কষেপরে, এলএিদব-এর টাওোর েম্পদক্ন র রাখা প্রাথদেক রথ্য ভুল দিল এবং অন্যান্য 
কষেপরে এটি েপুরােদুরই অনুেদস্র দিল। 

এলএেক্ে: ঘটনাস্থল
2.19 ঘটনাস্পল হওো অোপরশন েম্পপক্ন  আোর অনুেন্ান অধ্ায 28-এ োওো যাপব। টাওোপর আগর 

িেকলকেতীরা অোধারণ োহে এবং কর্ন পব্য দনঃস্বাথ্ন দনঠিা কিদখপেপিন, রপব প্রথে ইদন্সপডন্ট কোন্ডাররা, 
যদিও অদভজ্ঞ দিপলন, রপব রারা রুলনােল্কভাপব িদুনের েপির দিপলন। রারা এেন েদরদস্দরর 
েপুখােদুখ হপেদিপলন যার িন্য রারা েঠিকভাপব প্রস্তুর দিপলন না। দবপশের:

a. রাপির ককউই কষে-দবভািপন োধারণ ব্যথ্নরার বা গণহাপর েদরপে কনওোর প্রপোিনীেরার েম্াবনা 
েম্পপক্ন  ধারণা করপর েষেে হপেপি বপল েপন হে না; রারা প্রকৃর অপথ্ন না কেপরপি েদরদস্দর দনেন্ত্রণ 
করপর না কেপরপি ককৌশল েদরবর্ন ন করপর।

b. যখন একবার স্ষ্ট হপে যাে কয আগুন দনেন্ত্রপণর বাইপর িপল কগপি এবং কষে-দবভািন ব্যথ্ন হপেপি, 
রখন টাওোর খাদল করার ব্যবস্া করার দেদ্াতে কনওো উদির দিল যখন েয্নতেও এটি করা েম্ব 
দিল। এই দেদ্াতেটি 01.30 টা কথপক 01.50 টার েপধ্য করা কযর এবং করা উদির দিল এবং এর 
িপল হেপরা কে প্রাণহাদনর ঘটনা ঘটপর োরপরা। এদে করা এর "দস্র হপে বপে থাকুন" েরােশ্নটি 
প্রর্যাহার করার আপগর এক ঘণ্া েেপের গুরুত্বেণ্্ন েেেটুকুই নষ্ট যাে।

c.	 এলএিদব কগ্নপিল টাওোপরর িন্য দস্র কপর কিওো "দস্র হপে বপে থাকুন" ককৌশল অবলম্বন 
করা অব্যাহর করপখপি যা দনপে ককাপনা প্রশ্ন করা হেদন, যদিও দবদ্ডংটির কষে-দবভািন েম্প্ণ্নরূপে 
ব্যথ্ন হওোর েকল প্রাথদেক ইদগেরই দিল। 

d. এিএেদি কলগুদলর েংখ্যা এবং উৎে েম্পদক্ন র রপথ্যর ব্যাোপর ইদন্সপডন্ট কোন্ডারপির িানাপনার 
িন্য ককাপনা দনেেরাদন্ত্রক ব্যবস্া গ্হণ করা হেদন। একইভাপব আগুপনর অভ্যতেরীণ দবস্ার এবং 
উদ্ার অদভযাপনর িলািল েম্পদক্ন র রথ্য কায্নকরভাপব কোন্ডারপির োপথ কশোর করা হেদন; 
েদুলশ কহদলকপ্ার কথপক করালা িদব রাপির িন্য উেলধি দিল না।

e.	 দনপি্নশ কিো ও দনেন্ত্রণ করাে গুরুরর ঘাটদর দিল কেখাপন। যদিও অদরদরক্ত েংস্ান দ্রুর এপেপি, 
দকন্তু দকিু দকিু দেদনের অদিোররা েয্নাপ্ত ব্যবহাদরক েহােরা দিপর বা দবদ্ডংপের েপধ্যর অবস্া 
এবং অোপরশন েম্পপক্ন  রাপির দনপিপির েপধ্য দ্রুর রথ্য আিান প্রিান করপর ব্যথ্ন হপেপিন। 

f.	 বস্তুগর বা ববি্ুযদরন কযাগাপযাগ দেপটিেগুদলর অপনকগুদল েঠিকভাপব কাি কপরদন, কযেন কোন্ড 
ইউদনটগুদলর কোন্ড েহােরা দেপটিে (দেএেএে)।
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এলএেক্ে: ক্নযন্ত্রর কষি
2.20 অধ্ায 29 এ দনেন্ত্রণ কষেটির কায্নরিে েম্পপক্ন  আোর অনুেন্ান কপর োওো রথ্যগুদল রপেপি। 

দনেন্ত্রণ কপষের কেতীরা আগুন েম্পদক্ন র অভূরেব্্ন েংখ্যক 999 কপলর েপুখােদুখ হন যা রাপির িীঘ্নদিপনর 
অদভজ্ঞরা এবং প্রদশষেপণর বাইপর েপুরােদুর একটি ি্যাপলপ্জর েম্ুখীন কপর। দনেন্ত্রণ কপষের কেতীরা 
দনঃেপন্পহ িীবন বঁাদিপেপিন, রপব দনেন্ত্রণ কপষের দরিোকলােগুদলপক কাি কথপক েরীষো কপর কিখার 
োধ্যপে অনুশীলন, নীদর ও প্রদশষেপণর ত্রুটিগুদলপক প্রকাশ কপরপি। দবপশের:

a. এিএেদি কলগুদল েদরিালনা করার দবেপে এলএিদব নীদরোলা অনুযােী দনেন্ত্রণ কপষের 
কেতীপির দেআরও কলারপির োপথ ররষেণ লাইপন থাকার প্রপোিন যরষেণ না রাপির উদ্ার করা 
হে বা রারা দবদ্ডং কিপড িপল কযপর োপর, রপব অদনিকাপডের েেে প্রাপ্ত এিএেদি কলগুদলর 
েংখ্যা উেলধি দেআরওর কিপে অপনক কবদশ িাদডপে যাে, যা রাপির একটি অেপতোে বা কষোভ 
উৎোিনকারী অবস্াপন স্ােন কপর।

b. "দস্র হপে বপে থাকুন" নীদরর প্রপোগ বা ককাপনা এিএেদি কলাপরর জ্লতে দবদ্ডং কথপক োলাপনার 
িন্য অনুেরণ করার েদুনদি্ন ষ্ট প্রপোিনীেরাগুদল এলএিদব নীদর েংরিাতে নদথপর েঠিকভাপব 
দনধ্নারণ কপর কিওো কনই।

c.	 দেআরও েব েেে কলকারীপির কাি কথপক প্রপোিনীে রথ্য োেদন, কযেন ফ্্যাপটর েংখ্যা, উেদস্র 
কলাপকর েংখ্যা বা ককাপনা কলাক অষেে হপে েপডপিন দকনা; আর রারাও েবেেে কলকারীপির 
অবস্াপনর অবস্া েম্পপক্ন  েল্্যােন কপরদন এবং করেদন রাপির োদলপে যাবার েম্াবনাও।

d. দেআরওপক যুগেৎ অেংখ্য এিএেদি কল েদরিালনা করার, েদরপে কনওোর দেদ্াপতের প্রভাপবর 
উের, বা ককান ধরপণর েদরদস্দরপর একিন কলারপক দবদ্ডং কিপড যাওোর বা দস্র হপে বপে 
থাকার েরােশ্ন কিওো উদির কে ব্যাোপর প্রদশষেণ কিওো হেদন। রুিরা েব েেেই কলকারীপির 
কাপি কেৌঁপি যাপবন বপল ধপর কনওোর দবেি েম্পপক্ন  রারা অবগর দিপলন না, এটি একটি গুরুত্বেণ্্ন 
দশষো দিল যা ল্যাকানাল হাউপির অদনিকাডে কথপক কশখা উদির দিল। িলস্বরূে, রারা এেন আশ্াে 
দিপেদিপলন যার েঠিক দভর্দর দিল না।

e.	 যখন "দস্র হপে বপে থাকুন" েরােশ্নটি প্রর্যাহার করা হে এবং বাদেন্াপির দবদ্ডং কিপড িপল কযপর 
বলা হে, রখন দেআরওরা েকপলই বুঝপর োপরদন কয রাপিরপক দ্্যথ্নহীনভাপব েবাইপক এই েরােশ্ন 
দিপর বলা হপেদিল যাপর কলার িানপর োপরন কয রাপির দবদ্ডং কিপড িপল যাওো ব্যরীর আর 
ককাপনা উোে কনই।

f.	 দনেন্ত্রণ কষে এবং ঘটনাস্পলর েপধ্যর কযাগাপযাপগর ি্যাপনলগুদল েব্্নপ্রস্তুদর ব্যরীর, অদনদচির এবং 
ত্রুটির ঝঁুদকর েপধ্য দিল। দেআরওরা টাওোপরর দভরপরর অবস্ার দবেপে বা স্বরন্ত্র এিএেদি 
কপলর দবেরীপর োডা কিওোর অগ্গদর েম্পপক্ন  েয্নাপ্তভাপব িানপরন না, রাই োহায্য আেপি 
দকনা কেই ব্যাোপর কলকারীপির বলার িন্য রাপির একটি িঢ়ৃ দভর্দরর অভাব দিল।

g. ঘটনাস্পল যারা দিপলন রাপির দনেন্ত্রণ কষে কথপক আো েল্্যবান রপথ্য অ্যাপক্সে দিল না। নরুন 
কলগুদলর িবাব কিওোর িন্য দেআরওগুদলপক এিএেদি কল ককপট দিপর হপেদিল এই কঠিন 
েদর্যটার িন্য আরও দেদনের দনেন্ত্রণ কষে অদিোরপির এই েদর্যটার ব্যাোপর েরক্ন  হওো উদির 
দিল কয যথাযুক্ত এিএেদির েরােশ্ন কিওো অবাস্ব হপে েপডপি।

h.	 দেআরওপির েপধ্য কলকারীপির কাি কথপক োওো রথ্য কশোর করার ককাপনা েংগঠির উোে দিল 
না এবং রাপির অন্যান্য উৎে কথপক োওো রপথ্য োোন্য অ্যাপক্সে দিল। িলস্বরূে, দেআরওপির 
কাপি আগুন িদডপে েডার গদর বা ে্যাটান্ন েম্পপক্ন  োেদগ্ক দিরে দিল না। ঘটনার শুরুর দিপক 
দেআরওরা বাদেন্াপির িাদনপেপিন কয আগুনটি রখন েয্নতেও কফ্ার 4 এ েীোবদ্ দিল দকন্তু 
বাস্পব এটি টাওোপরর শীপে্ন কেৌঁপি দগপেদিল। 

i.	 যদিও এলএিদব-এর অন্যান্য িাোর অ্যান্ড করেদকউ োদভ্ন েগুদলপর োঠিপে দবশাল েংখ্যক 999 
কল েদরিালনা করার ব্যবস্া রপেপি, দকন্তু এখাপন রারা এই েদরদস্দর েম্পপক্ন  রথ্য কশোর করার 
িন্য কপরদন। গুরুত্বেণ্্ন েহূুর্ন গুদল কথপক েথৃক েথৃক েরােশ্ন কিওো হপেপি।
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j. দনেন্ত্রণ কপষের কেতীপির রিারদকপর িবু্নলরা দিল। েেুারভাইিাররা েবপিপে োরাত্মক িাপের 
েপধ্য দিপলন, রপব এলএিদব বৃহত্র েংখ্যক এিএেদি কলেহ দকভাপব একটি বৃহত্র েদরদস্দরর 
কোকাপবলা করপর হপব কেই ব্যাোপর এটির দেদনের দনেন্ত্রণ কপষের কেতীপির উেযুক্ত প্রদশষেণ 
কিেদন।

k. ল্যাকানাল হাউপির অদনিকাপডের ব্যাোপর োডা দিপর কয ভুল হপেদিল কেগুদলর েনুরাবৃর্দর হপেপি। 

অন্ান্ জরুরী পক্রফষো, আরক্েফকক্স এেং ক্টএম-এর সাডা প্রদান
2.21 অন্যান্য িরুদর েদরপেবা, আরদবপকদে এবং টিএেও-এর োডা প্রিান অধ্ায 30 এ দবপবিনা করা হপেপি, 

যা লন্ডপনর িরুরী েদরপেবাগুদলর েপধ্য কযৌথ েদরিালনার স্ােী ব্যবস্া এবং কপ্রাপটাকপলর বণ্ননা কিে। 
এটা েদরষ্ার কয দকিু দকিু কষেপরে এগুদল েিলভাপব প্রপোগ করা হপেদিল (উিাহরণস্বরূে, এেদেএে 
দ্ারা েরুষো কড্ন পনর েদরিালনা), অন্যান্য কষেপরে োডা অেন্তুষ্টিিনক দিল। প্রোণগুদল কিখাে না কয এই 
ব্যথ্নরাগুদলর িপল কাপরা েরুৃ্য বা ককউ আহর হপেপি রপব লন্ডপনর ভদবে্যপরর বড দবেয্নেগুদলর িন্য 
এগুদলপর গুরুত্বেণ্্ন দশষো রপেপি। দবপশের:

a. 01.26 টাে এলএিদব বা এলএএেপক না বপল এেদেএে একটি গুরুরর িপুয্নাগেে ঘটনা কঘােণা 
কপর। 02.06 টাে এেদেএে বা এলএএে-কক না িাদনপে এলএিদব একটি গুরুরর িপুয্নাগেে ঘটনা 
কঘােণা কপর; এবং 02.26 টাে এলএিদব বা এেদেএেপক না িাদনপে এলএএে একটি গুরুরর 
িপুয্নাগেে ঘটনা কঘােণা কপর। 02.42 টা অবদধ আরদবপকদেপক এ েংরিাতে ককাপনা কঘােণার কথা 
বলা হেদন। লন্ডপন গুরুরর িরুরী অবস্া কোকাপবলার িন্য কযৌথ কাপির ব্যবস্া এবং কপ্রাপটাকল 
কেপন িলপর কযাগাপযাপগর এই অভাব দিল োরাত্মক ব্যথ্নরা।

b. একটি গুরুরর িরুরী অবস্ার কঘােণােরে কশোর কপর দনপর ব্যথ্ন হওোর েদরণাপের অথ্ন দিল 
িরুদর েদরপেবাগুদলর েপধ্য যথাযথভাপব েেদবের োডা প্রিাপনর েে্ন যপথষ্ট রাডারাদড উেলদধি 
করা হেদন। িলস্বরূে এটি আগুপনর প্রকৃদর এবং প্রভাপবর ব্যাোপর েেদবের ধারণা অি্নপন ব্যাঘার 
ঘটাে। দবদভন্ন দনেন্ত্রণ কষে েেুারভাইিারপির েপধ্য কয কপথােকথন হওো উদির দিল রা ঘপটদন। 

c.	 অদনিকাপডের রাপর িরুদর েদরপেবাগুদলর েপধ্য ির্ কথপক এবং ঘটনাস্পল উভে কষেপরেই হওো 
কযাগাপযাগগুদলপর, কপ্রাপটাকলগুদলর প্রপোিনীে োন েেহু ের্ণ হেদন। প্রদরটি দনেন্ত্রণ কপষে 
কযাগাপযাপগর একটি একক েপেন্ট প্রদরঠিা করা উদির দিল এবং দনেন্ত্রণ কষে েেুারভাইিারপির 
েপধ্য েরােদর কযাগাপযাগ স্ােন করা উদির দিল। 

d. কহদল-কটদল ডাউনদলংক (উেপরর েদুলশ কহদলকপ্াপরর োপথ কযাগাপযাপগর দলঙ্ক) কাি করপর ব্যথ্ন 
হপেদিল, যা এলএিদব-এর দরিোকলােপক দবরূেভাপব প্রভাদবর কপর।

2.22 আরদবপকদে দেদভল কদন্টপিদন্স অ্যাটি 2004 এর অধীপন দবপশে দকিু বাধ্যবাধকরার অধীন এবং 
এটির ককাপনা িরুদর অবস্ার কষেপরে কী করা িরকার রা দনধ্নারণ কপর একটি আনুঠিাদনক "কদন্টপিদন্স 
ে্যাপনিপেন্ট প্্যান" দিল। এই েদরকল্পনার আওরাে টিএেওর ককাপনা বাধ্যবাধকরা দিল না। এটির দনিস্ব 
িরুদর েদরকল্পনা দিল, রপব এটি েদরিে করা হেদন এবং রািাডাও এটি েপনপরা বির েরুাপনা হপে 
দগপেদিল। যদিও আরদবপকদে অদনিকাপডে োডা কিবার িন্য টিএেও-এর অধীপন থাকা েল্ রপথ্যর উের 
দনভ্ন র কপরদিল, দকন্তু এর েদরকল্পনাটি দকিু দকিু কষেপরে েদুনদি্ন ষ্টভাপব অকায্নকর দিল। উপদ্পগর একটি 
দবপশে কারণ হল এলএিদব কথপক অেংখ্য অনুপরাধ থাকা ের্পত্বও, ড্যা্জারাে স্টাকিারে ইদ্জদনোর 
(দডএেই) এর উেদস্দর অি্নপন দবলম্ব; অন্যটি দিল দবদ্ডংপের েদরকল্পনা োওোপর দবলম্ব, যা োইপট 
দিল না, এলএিদব-এর ওআরদড-কর দিল না এবং প্রাে 08.00 টা অবদধ LFB-এর কাপি উেলধি দিল না।

টাওযাফর গ্াস সরেরাহ েন্ধ কফর গ্দওযা
2.23 অধ্ায 31এ েল্ গ্যাে েরবরাহ কথপক টাওোরটির েংপযাগ দবদছেন্ন করার েিপষেেগুদল বণ্ননা কপরপি। 

ক্যাপডন্ট গ্যাে দলদেপটড (ক্যাপডন্ট) টাওোপর গ্যাে েরবরাহ করর। এলএিদব-কক েহােরা করার 
িন্য ক্যাপডন্ট-এর একটি আইদন বাধ্যবাধকরা দিল এবং রারা ঘটনাস্পল 05.00 টার আপগই দরপোট্ন 
কপরদিল। কেৌভাগ্যরিপে, একিন েল্ ক্যাপডন্ট ইদ্জদনোর, কিেন অলপড, দযদন অঞ্চলটি ভাল কপর 
কিপনন, েরবরতীপর দরদন স্বরঃ:স্ফূ র্ন ভাপব আপেন, িাদেত্ব গ্হণ কপরন এবং 24 ঘণ্া অবস্ান কপরন। 
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টাওোপরর গ্যাে বন্ করার িন্য কশে েয্নতে ক্যাপডন্টপক দনকটবরতী রাস্ার দরনটি গুরুত্বেণ্্ন োইে ককপট 
ক্যাদেং করপর হে যা েপুরা এলাকাে গ্যাে েরবরাহ করপরা। কাি কশে হপর হপর 23.40 টা কবপি যাে 
এবং টাওোপরর অবদশষ্ট আগুপনর দশখাগুদল প্রাে েপগে েপগে দনপভ যাে। 

িণ্ড IV: যারা মারা ক্গফযফেন তাঁফদর স্মরর করক্ে
2.24 অধ্ায 32 এ যারা আগুপন োরা দগপেদিল রাপির স্মদৃরিারণার শুনাদনপর কিওো শ্রদ্ার েংদষেপ্তোর 

রপেপি যা দিপে রিতেটি শুরু হে। ককনদেংটন-এর দেপলদনোে গ্বুপেটিার কহাপটপল যারা োরা কগপিন 
রঁাপির স্মদৃরিারণ কপর এবং রাপির িীবনপক উিযােপনর োধ্যপে রিতেটির ধাে 1 শুনাদন শুরু হপেদিল। 
প্রদরপবিপনর এই অংপশ যারা োরা কগপিন রাপির প্রপর্যপকর নাে েপড কশানাপনা হে এবং, দপ্রেিন এবং 
বনু্বান্ব, যারা রঁাপির িীবপনর েংদষেপ্তোর দিপেদিপলন কেখান কথপক প্রোণ েংগ্হ করা হে। 

িণ্ড V: সুপাক্রশমালা
2.25 যদিও রিপতের প্রথে ধােটি 14 িনু, 2017 রাদরপখর রাপর ঘপট যাওো ঘটনাগুদলর গদরেথ রিপতের েপধ্য 

েীোবদ্ রপেপি এবং এখনও অপনক কাি করা বাদক আপি, রথাদে এটি ইদরেপধ্য েদরষ্ার হপে কগপি 
কয আগুন কথপক েরুষোর উন্নেপনর িন্য দকিু গুরুত্বেণ্্ন েিপষেে কনওো িরকার, এপর অতেভু্ন ক্ত থাকপব 
হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংগুদলপর আগুন লাগা েহ, গুরুরর িপুয্নাপগ এলএিদব এবং অন্যান্য করেদকউ 
োদভ্ন েগুদলর োডা প্রিান। অধ্ায 33 এ েেুাদরশোলা কিওো হপেপি যা ধাে 1 এ শুনা প্রোণ কথপক 
উদ্ভূর এবং প্রাপ্ত ের্যগুদলর উের দভর্দর কপর। এই েয্নাপে কেই েব দবেে েম্পপক্ন  েেুাদরশ করা ঠিক 
হপব না কযগুদল রিপতের দবেে দিল না, কযেন দবদ্ডং উেকরণগুদলর েরীষো ও প্রর্যােন করার প্রিদলর 
ব্যবস্া, যদিও এেন দিতোভাবনার কষেরে রপেপি কয েদরবর্ন পনর প্রপোিন হপর োপর। 

2.26 অধ্যাে 33 এর োরাংশ করা েম্বের নে। এটি েপুরােদুর েডা উদির, কারণ এটি আোর প্রস্াবনাগুদল 
দবস্াদররভাপব বণ্ননা কপর এবং কয দভর্দরর উের কেগুদল বরদর করা হপেপি রা ব্যাখ্যা কপর (বা দকিু দকিু 
কষেপরে ককন দনদি্ন ষ্ট েেুাদরশ করা হেদন)। রথাদে, েংপষেপে, আদে দনম্নদলদখর দবেেগুদলর েদরবর্ন পনর 
িন্য েেুাদরশ করদি:

a. হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংপের বাইপরর কিোপল ব্যবহৃর উেকরণ এবং দনে্নাপণর েদ্দর েম্পদক্ন র 
রথ্য িাোর অ্যান্ড করেদকউ োদভ্ন পেে-এর কাপি উেলধি করা।

b. িাোর অ্যান্ড করেদকউ োদভ্ন পেে অ্যাটি 2004 এর ধারা 7(2)(d) এর অধীপন এলএিদব করৃ্ন ক 
িাদেত্ব োলপনর িন্য কয ব্যবস্া করা হে।

c.	 স্ানীে িেকল ও উদ্ার েদরপেবাগুদলর কাপি হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংপের েদরকল্পনার প্রাে্যরা 
এবং হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংগুদলর প্রাগেপণ ইনিরপেশন বপক্সর ব্যবস্া করা।

d. িেকলকেতীপির ব্যবহাপরর িন্য নকশা করা দলিটগুদলর দনেদের েদরিশ্নন এবং েরীষেণ।

e.	 এলএিদব দনেন্ত্রণ কষে এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য কযাগাপযাগ।

f.	 িাোর অ্যান্ড করেদকউ োদভ্ন পেে কযভাপব িরুদর কল েদরিালনা কপর।

g. এলএিদব-এর কোন্ড এবং দনেন্ত্রণ েদ্দর এবং েংস্ানেেপ্হর ব্যবহার, দবপশে কপর দনপোদির 
এলাকা কথপক দিপর আো রুিপির কাি কথপক রথ্য গ্হণ করা এবং এলএিদব দনেন্ত্রণ কষে, ইদন্সপডন্ট 
কোন্ডার এবং দরিিপহপডর েপধ্য রথ্য কশোর করা।

h.	 হাই-রাইি দবদ্ডংগুদলপর িেকল ও উদ্ারকাপি কোরাপেন করা রুিপির দ্ারা ব্যবহাপরর িন্য 
এলএিদবপর কযাগাপযাপগর ের্জাোদি উেলধি থাকা।

i.	 েপুরা দবদ্ডং বা দবদ্ডংপের একটি দনব্নাদির অংশ খাদল কপর কিলার েংপকর কপ্ররপণ িেকল 
বাদহনীপক েষেে করার ের্জাে প্রিাপনর দবধান েহ, হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডং খাদল কপর কিলা।
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j. হাই-রাইি আবাদেক দবদ্ডংগুদলর বাদেন্াপির আগুন কথপক েরুষো োওোর রথ্য কিওোর এবং 
লদব ও দেঁদডর ল্যাদন্ডংপে কলপভল দিদনিরকরপণর দবধান।

k. িাোর কডার এবং স্বেং-বন্ হওো দডভাইে েদরিশ্নন।

l.	 িরুদর েদরপেবাগুদলর েপধ্য েহপযাদগরার দিকগুদল।

িণ্ড VI: ধাপ 2 এর অফপষিায োকা
2.27 ধাে 2 এ রিতেটি এটির ওপেবোইপট প্রিদশ্নর ইে্ুয েেপ্হর রাদলকাে দনধ্নাদরর দবদভন্ন প্রপশ্নর উত্র খুঁিপব, 

রপব ধাে 1 এ করা কাি কথপক যা কশখা হপেপি রার িলস্বরূে, দকিু দকিু প্রশ্ন েপ্ব্ন কযেনটি ভাবা 
হপেদিল রার কিপে কবদশ গুরুত্ব কেপেপি এবং অন্যগুদলর গুরুত্ব কপে কগপি। রিনুোপর, প্রদরপবিপনর 
িূডাতে অধ্যাে, অধ্ায 34 এ, রিপতের অনুেন্ানগুদলর কযই দিকগুদলর িন্য অগেদুল দনপি্নশ করা হপেপি, 
কেগুদলর উের, ধাে 1 এর আপলাপক, ধাে 2 এ দবপশে েপনাপযাগ দনবদ্ করপর হপব। 

2.28 প্রথে দবেেটি েরৃ ব্যদক্তপির দনপে। ধাে 2 এর একটি গুরুত্বেণ্্ন উোিান হপব কয, যারা আগুপন েপুড 
োরা দগপেপিন রাপির েরুৃ্যর োপথ কিখা কয েদরদস্দরপর হপেপি কেই রিতে কশে করা। অপনক উত্র 
যা কপরানার-এর প্রপোিন রা এই প্রদরপবিপন কিওো হপেপি, রপব আরও দবস্তৃর েদরদস্দরপর রিপতের 
প্রপোিনীেরা রপেপি কারণ কেগুদল শুধুোরে কেই প্রোণ দ্ারা দেটপব যা ধাে 2 এর কে্নেদ্ির েেে 
উর্দথর হপব। প্রপোিনীে ের্যগুদল কবর করা েম্ব করার িন্য উেযুক্ত েেপে কশাকার্ন পির িন্য একটি 
েপুযাগ থাকপব যারা োরা কগপিন রাপির োপথ েম্পদক্ন র প্রোপণর েরুাগুদল একোপথ বঁাধার। 

2.29 দবপশে উপদ্পগর অন্যান্য দবেেগুদলর েপধ্য রপেপি:

a. েনুদন্নে্নাপণর নকশা এবং উেকরণ েিন্ েম্পদক্ন র দেদ্াতে।

b.  দনে্নাপণর কাপি ব্যবহাপরর উপদেপশ্য বরদর উোিানগুদলপর আগুপনর দরিো যািাই এবং প্রর্যেন 
করার প্রিদলর ব্যবস্া।

c.	 উেকরপণর নকশা এবং েিন্।

d. টাওোপরর িাোর কডারগুদলর কে্নষেেরা, দবপশের, কেগুদল প্রােদগেক দবদধদবধান কেপন িপলপি 
দকনা, এগুদলর রষেণাপবষেণ এবং দকিু দকিু স্বেং-বন্ হপে যাওো দডভাইে ককন কাি কপরদন বপল 
েপন হপেপি রার কারণগুদল।

e.	 এলএিদব-এর েংগঠন এবং েদরিালনা, দবপশের অদভজ্ঞরার আপলাপক নীদর গঠন, িেকলকেতী 
এবং দনেন্ত্রণ কষে কেতীপির প্রদশষেপণর ব্যবস্া, এবং হাই-রাইি দবদ্ডংপে আগুপনর োপথ লডাই 
েম্পদক্ন র দবপশে েেে্যাগুদলর ব্যাোপর রথ্য কশোর করার ব্যবস্ার দবেপে।

f.	 কলাকাল কদেউদনটি করৃ্ন ক কিওো েম্াব্য আগুন েংরিাতে েরক্ন রা

g. িপুয্নাপগ করৃ্ন েপষের োডা প্রিান।

2.30 এটা এখন স্ষ্ট হপে কগপি কয দবদ্ডংটির দকিু দকিু দিক যা এক েেে েরক্ন রার োপথ রিতে করার 
প্রপোিন বপল েপন করা হপেদিল রা িপুয্নাপগ গুরুত্বেণ্্ন ভূদেকা োলন কপরদন েরুরাং আরও েরীষোর 
প্রপোিন হপব না। এর েপধ্য অতেভু্ন ক্ত রপেপি:

a. দেঁদডর প্রস্।

b. গ্যাে েরবরাহ।

c.	 দবি্ুযৎ েরবরাহ এবং দবি্ুযৎ প্রবাপহর দববরণ।
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অধ্ায 33
 সুপাক্রশমালা

1 ভূক্মকা
33.1 ধাে 1 অনুেন্ানটি অদনিকাপডের কারণ, েরবরতীপর এর দবস্ার এবং এর প্রদরদরিোে লন্ডন িাোর দরিপগড 

এবং অন্যান্য িরুদর েদরপেবাগুদলর গৃহীর েিপষেেগুদলর রিপতের োপথ েম্পদক্ন র। এটি িলাকালীন 
আদে উঁিু ভবনগুদলপর অদনিকাপডের প্রদর োডািাপনর দবেপে এবং এই ধরপনর অন্যান্য ঘটনা কযখাপন 
েরােশ্ন ও েহােরা কিপে উপলেখপযাগ্য েংখ্যক কল আেপর োপর এেন দবেপে িেকল বাদহনী এবং 
দেআরও-কির কিওো প্রদশষেপণর কথা বপলদি। ধাে 2 এ এএিদব েদরিালনার কপেকটি দবপশে দিক 
(দবপশের স্ােনা দনে্নাপণর আধুদনক েদ্দরগুদল এবং আগুপনর েংস্পশ্ন এপল বর্ন োপন ব্যবহৃর দকিু 
উেকরপণর কয েদরণদর হে কে েম্পপক্ন  ধারণা) দনপে আপরা দবশি েরীষো-দনরীষো এবং উঁিু ভবনগুদলপর 
ঘটা অদনিকাপডের প্রদর োডািান েম্পপক্ন  এর কে্নকর্ন াপিরপক প্রদশষেণ কিওোর িন্য কয েিপষেেগুদল 
কনওো হপেদিল কেগুদল অতেভু্ন ক্ত থাকপব। রপব, ধাে 1 এ আোর োেপন কয প্রোণাদি উত্াদের হপেপি 
রাপর েহপিই একথা বলা যাে কয, উঁিু আবাদেক ভবনগুদল কযভাপব েদরকদল্পর, দনদে্নর, অনুপোদির 
ও েদরিাদলর হপে থাপক এবং এেব ভবপন অদনিকাপডের কষেপরে অদনি-দনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাগুদল 
কযভাপব োডািান কপর এই উভে কষেপরেই কবশ দকিু উন্নেন োধন করা কযপর োপর।

33.2 ধাে 1 এ োষে্য দিপেপিন এেন েল্ অংশগ্হণকারী এবং দবপশেজ্ঞগণ এেন অপনক েিপষেপের েরােশ্ন 
দিপেপিন, যা রাপির িষৃ্টিপর, উঁিু ভবপন বেবােকারী কলাকিপনর েরুষো উন্নর করপর োপর এবং করপব, 
দবধাে কেগুপলার িন্য অদবলপম্ব েেুাদরশ করা উদির। রপব, রাপির েরােপরর েপধ্য ব্যােক দভন্নরা কিখা 
দগপেপি। আদে এই েয্নাপে, অথবা প্রকৃরেপষে অন্য কযপকাপনা েয্নাপে, যা দকিুই েেুাদরশ কদর না ককন, 
রা েবই একাতেভাপব কেইেব রপথ্যর দভর্দরপর হওোটা গুরুত্বেণ্্ন কযেব রথ্য রিপতের েেে অনুেন্াপনর 
োধ্যপে প্রাপ্ত প্রোণাদি কথপক োওো দগপেপি। কেগুদল শুধুোরে েংদলিষ্ট দবেপে অদভজ্ঞ ব্যদক্তপির দ্ারা 
েেদথ্নর হওোর দবেেটি গুরুত্বেণ্্ন বপলও আদে েপন কদর। কযেব েরােশ্ন প্রকৃর ঘটনাদভর্দরক নে 
কেগুদলর ককাপনা েল্্য কনই এবং েংদলিষ্ট দবেপে অদভজ্ঞপির দ্ারা েেদথ্নর নে এেন েেুাদরশগুদল অগ্াহ্য 
করাই উদির, এবং যদি রা না করা হে রাহপল অদনছোকৃর দবরূে েদরণদরর ঝঁুদক কথপক যাপব। 

33.3 অরএব, দনপি বদণ্নর েেুাদরশগুদল েম্প্ণ্নরূপে ধাে 1 এ রিতেকৃর েদুনদি্ন ষ্ট েেে্যাগুদলর দবেপে আোর 
শুনাদন করা প্রোণাদির দভর্দরপর করা হপেপি এবং আদে িলািলপ্রাদপ্ত ও দেদ্াতেগ্হণ কশপেই ককবল 
এই প্রদরপবিন বরদর করদি। রারা ধাে 2 এ যািাইপযাগ্য প্রোণাদি বা এ কথপক গৃহীরব্য দেদ্াপতের ব্যাোপর 
অনুোন করার কিষ্টা কপরন না এবং এই েয্নাপে ককান েেুাদরশগুপলা করা উদির কে ব্যাোপর দেদ্াতে 
কনওোর েেে আদে উঁিু ভবপন বেবােকারী কলাকিপনর েরুষোে উপলেখপযাগ্য অবিান রাখার কষেপরে 
রাপির েষেেরা েম্পপক্ন  দবপশেভাপব দবপবিনা কপরদি। েল্ অংশগ্হণকারীপির েপধ্য যারা এই দবেপে 
েরাের কেশ কপরপিন রাপির কাপি আদে কৃরজ্ঞ, এবং েেুাদরশ প্রিাপনর আপগ আদে রাপির েবগুপলা 
েরাের গুরুপত্বর োপথ দবপবিনা কপরদি। েপরর অনুপছেিগুপলাপর আদে কেগুপলার কপেকটি আপরা 
দবস্াদররভাপব উপলেখ কপরদি। 

33.4 ইংল্যান্ড এবং ওপেলপে, উঁিু ভবনগুদলর অদনি-েরুষোর কষেপরে প্রথাগরভাপবই 18 দেটাপরর কিপে উঁিু 
ভবনপক অদনি-েরুষোর আওরাধীন দহপেপব দনধ্নারণ করা হপেপি। রপব, েম্প্রদর স্কটল্যাপন্ড প্রদবধান 
েদরবর্ন ন করা হপেপি কযখাপন 11 দেটাপরর কিপে উঁিু ভবনগুদলর কষেপরে উঁিু ভবপনর দনেোবলী প্রপযাি্য। 
ইংল্যাপন্ডও এখন প্রদবধান েদরবর্ন ন করা উদির দক না এবং করা হপল কেপষেপরে ককান উচ্চরাটি প্রপোগ 
করা উদির কেটি দবপবি্য দবেে হপে িঁাদডপেপি। রপব, কেই প্রশ্নটি ধাে 1 এ যািাইপের দবেে দিল না এবং 
এই েয্নাপে আোর েপষে এটি েম্পপক্ন  ককাপনা েেুাদরশ করা েম্ব নে। রপব, এটি এেন একটি দবেে যা 
ধাে 2 এ যািাই করা হপব। 



গ্রেনখেল টাওযাি তদতে: সংরষেপ্ত প্ররতখবদন ধাপ 1

12

33.5 উঁিু ভবপনর েরুষো উন্নেপনর িন্য গৃহীরব্য েিপষেেগুদল দবপবিনা করার েেে োধারণভাপব দকিু 
দবেে নির এদডপে না যাওোটা গুরুত্বেণ্্ন। প্রথেটি হপলা, কগ্নপিল টাওোপরর অদনিকাডে নদিরদবহীন 
না হপলও রা অস্বাভাদবক ধরপনর। িাহ্য েিাপথ্নর পরইনদ্রিন ক্্যাদডং ে্যাপনলগুদলর ব্যােক ব্যবহার এবং 
ভবপনর বদহরাংপশর আস্রণ এবং বদহস্ কিওোপল নরুন ধরপনর দনে্নাণ উেকরপণর ব্যবহার একই ধরপনর 
অদনিকাপডের ঝঁুদক হের বাদডপেপি, রপব অদনি দনরােত্া েম্পদক্ন র প্রদবধাপনর েংস্কার এবং উেকরণ 
েরীষো ও প্রর্যেপনর আবশ্যকরা, যার উের ধাে 2-এ দবপশে েপনাপযাগ প্রিান করা হপব, ভদবে্যপর কেই 
ঝঁুদক হ্াে করপর েষেে হপব। কায্নকর কষে-দবভািন নীদরটিই অদনি েরুষো ককৌশপলর েল্ দবেে দহপেপব 
কথপক যাওোর েম্াবনাই কবশী এবং উঁিু ভবনগুদলপর কবশীরভাগ অদনিকাপডের প্রদর োডা প্রিাপনর কষেপরে 
অব্যাহরভাপব একটি দনরােি দভর্দর দহপেপব কথপক যাপব। রপব দকিু দকিু উঁিু ভবপনর কষেপরে ভবন 
োদলক এবং িেকল ও উদ্ার েদরপেবাগুদলর েপষে ভবন েম্প্ণ্ন বা আংদশক খাদল করােহ ব্যােকরর 
োরোর োডািান প্রপোিন হপব। িপল, কায্নকরভাপব ভবন খাদল করার দবকল্প ককৌশলগুদল প্রপোগ করপর 
উেযুক্ত েিপষেে গ্হণ করপর হপব। 

2 দাহ্ পদাফে্ণর ে্েহার
33.6 এটি স্ষ্ট কয, কগ্নপিল টাওোপরর কিওোপলর বদহরাংপশ েল্র এদেএে করইনদ্রিন ক্্যাদডং দহপেপবই নে, 

বরং িাহ্য আস্রণ দহপেপবও িাহ্য েিাপথ্নর ব্যবহার দিল যা আগুন এর দ্রুর েপুরা ভবপন িদডপে েডার 
কারণ হপেপি। অদনিকাপডের ের কথপক কয িদরেগুপলা িালাপনা হপেদিল রাপর এটি প্রোদণর হপেপি কয, 
কগ্নপিল টাওোপরর বদহস্ কিওোপল ব্যবহৃর অনুরূে োেগ্ী কিশ িপুড প্রাে 400টি উঁিু আবাদেক 
ভবপন ব্যবহৃর হপেপি। ধাে 1 এ আোর োেপন কযেব প্রোণ উত্াদের হপেপি রা কথপক অর্যতে গুরুত্বেণ্্ন 
িটুি দবেে স্ষ্ট হপেপি: প্রথের, কগ্নপিল টাওোপরর আগুপনর ের্েোর োধারণ রান্নাঘপরর আগুন 
িাডা আর দকিুই দিল না; দদ্রীের, রান্নাঘপরর িানালার দনকপট িাহ্য েিাপথ্নর কারপণ আগুন ক্্যাদডংপে 
িদডপে েডপর েষেে হপেদিল। দডিাইন এবং উেকরণগুদলর একই বা অনুরূে েংদেশ্রণ অন্য ককাপনা 
ভবপন োওো যাপব দক না রা বলা েম্ব নে, রপব অনুরূে ক্্যাদডং দেপটিেযুক্ত উঁিু ভবপনর িাদেত্বশীল 
ব্যদক্তপির িন্য বুদদ্োপনর কাি হপব, কেখাপন একই বা অনুরূে েংদেশ্রণ দবি্যোন আপি দক না রা েরীষো 
কদরপে কনওো, যদি ইপরােপধ্যই রা না করা হপে থাপক। রপব, রা না করপলও দবদভন্নভাপব অদনিকাডে ঘটপর 
োপর এবং কযখাপন ভবপনর কিোপলর বদহরাংপশ একই ধরপনর িাহ্য উেকরণ অতেভু্ন ক্ত রপেপি কেখাপন 
দবদভন্নভাপব আগুন কলপগ কযপর োপর। িপল, এই ধরপনর ভবনগুদলপর বেবােকারী কলাকিন রাপির 
দনরােত্ার দবেপে উদদ্নি হপে উঠপল রাপর অবাক হওোর দকিু কনই। আোর েপষে এটি েেুাদরশ করা 
অপ্রপোিনীে কয, উঁিু ভবপনর বদহরাংপশর েদলইদথদলন ককারযুক্ত ে্যাপনলগুদল যর দ্রুর েম্ব েরাপনা 
উদির এবং স্বল্পোরোর িাহ্য উোিান দিপে প্রদরস্ােন করা উদির কারণ এটি করা আবশ্যক দহপেপব 
স্বীকৃর হপেপি। এটি যর দ্রুর েম্ব েম্পন্ন করা িরুদর এবং কািটি েদরিালনার কষেপরে অগ্গদরর িশৃ্যর 
ধীরগদর েম্পপক্ন  হাউে অব কেন্স কদেউদনটি এবং কলাকাল গভন্নপেন্ট দেপলটি কদেটি অদর েম্প্রদর 
প্রকাপশ্য উপদ্গ িাদনপেপি।1 আগুপনর েংস্পশ্ন এপল েদলইদথদলন ককারযুক্ত এদেএে ে্যাপনলগুদলর 
েদরণদর েম্পপক্ন  ধাে 1 এ যাদকিু িানা কগপি রার আপলাপক আদে কদেটির োপথ েরু দেদলপে এই ের 
প্রকাশ করপর িাই কয, প্রদরকারেল্ক কে্নেদ্িটি যথােম্ব কিারিারভাপব েম্পন্ন করা উদির। কগ্নপিল 
টাওোপর আগুপনর দবস্তৃদরপর স্াের্য িুডার ভূদেকার কথা েপন করপখ, িাহ্য েিাপথ্নর বরদর অলঙ্করণ 
োেগ্ীর ব্যাোপর দবপশেভাপব োবধান থাকপর হপব।

33.7 দকিু দকিু েল্ অংশগ্হণকারীর কাি কথপক এেন েরােশ্ন কেপেদি কয, আোর উদির বহুরল ভবনেেপ্হর 
বদহস্ কিওোপল ইউপরা A1 কশ্রণীর (BS EN 13501-1 অনুযােী েপব্নাচ্চ োরোে অদনি-প্রদরপরাধী কশ্রণীদবন্যাে)
ব্যরীর অন্য ককাপনা উেকরণ ব্যবহাপরর অনুপোিন না কিওোর েেুাদরশ করা। অবশ্য, এ দবেপে েরােপরর 
দভন্নরা েদরলদষের হপেপি এবং একটি েরােশ্নপকর েরােশ্নরিপে েরকার ইপরােপধ্যই দনদি্ন ষ্ট ধরপনর 
দকিু নরুন িালাপনর কষেপরে অদনি-প্রদরপরাপধ A2s1, d0 এর কিপে কে কশ্রণীদবন্যাপের উোিাপনর ব্যবহার 
দনদেদ্ কপরপি। কেই েরােপশ্নর িলািপলর প্রদর শ্রদ্া করপখ, এবং দবরুদ্ের েরীষেপণর অনুেদস্দরপর, 

1 https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcomloc/2546/254602.htm
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এই েয্নাপে এই দবেপে প্রদবধাপনর ককাপনা েদরবর্ন ন েেুাদরশ করা আদে যথাযথ েপন কদর না। একই 
কারপণ, দকিু দকিু েল্ অংশগ্হণকারীর প্রস্াবনা আোর উের িাদেপে কিো ের্পত্বও, রিপতের ধাে 2-এ 
দবিারাধীন থাকা ইউপরা A2 কশ্রণীর উেকরণেেহ্ ব্যবহার এষুেদণ স্দগরকরপণর েেুাদরশ করাপকও আদে 
যথাযথ েপন কদরনা।

3 উপকররসমপূফহর পরীষির এেং সনদ প্রদান
33.8 অদনি-প্রদরপরাধী কশ্রণীদবন্যাে অনুযােী উেকরণ ও উৎোদির বস্তুোেগ্ীর ব্যবহাপরর প্রদবধান অপনকাংপশই 

েরীষেপণর আবশ্যকরার যথাথ্নরা এবং কেশািারপির দ্ারা রা দকভাপব ব্যাখ্যা করা হপছে রার উের 
দনভ্ন রশীল। ধাে 2 এর প্রথে েয্নাপে রিতেকারীরা বহুরল ভবপনর উোিানেেপ্হর েরীষেণ েদ্দর 
এবং অনুপোিন প্রদরিো দনপে অনুেন্ান করপব। রারা আরও অনুেন্ান কপর কিখপব কয, যারা বহুরল 
ভবপন বাে কপর এবং কাি কপর রাপির েরুষো দনদচির করার িন্য একটি দনপি্নশনােল্ক গদডে েবপিপে 
কায্নকারী উোে দক না এবং ভবপনর নীদরোলা কেপন িলার কষেপরে বর্ন োন দনপি্নশনা যপথষ্ট েহিপবাধ্য 
এবং দনভ্ন রপযাগ্য দক না। ধাে 1-এ এেব প্রপশ্নর ককানটিই যািাই করা হেদন আর কে কারপণ এ েয্নাপে 
আদে ঐেকল দবেপে ককাপনারূে েেুাদরশ করার েপরা অবস্াপন কনই।

4 অক্নিক্নে্ণাপর ও উদ্ার পক্রফষো: েহুতল ভেনসমপূফহ ে্েহৃত 
উপাদান সম্ফক্ণ  উপলক্ধি ও জ্ান

33.9 যদিও এলএিদব এর দকিু ঊর্্নরন কে্নকর্ন া বহুরল ভবনেেপ্হ বদহরাবরপণর োধ্যপে অদনিকাডে দবস্াপরর 
ঝঁুদকেেপ্হর ব্যাোপর অবগর দিপলন, রবুও েংখ্যাগদরঠি অংশ, দবপশে কপর অধস্ন েয্নাপের কেতীরা এ 
দবেপে অবগর দিপলন না এবং রারা কগ্নপিল টাওোপরর অদনিকাপডের ববদশষ্ট্য েনাক্ত করপরও প্রদশদষের 
দিপলন না। উেরন্তু, কগ্নপিল টাওোপরর বদহরাবরপণ ব্যবহৃর উেকরণেেপ্হর িাহ্যরা েম্পপক্ন  এলএিদব 
অবগর দিল না এবং এ কারপণ রারা এ ধরপনর অদনিকাপডের ব্যাোপর রাৎষেদণক ককাপনা েদরকল্পনা প্রস্তুর 
করার েপরা অবস্াপরও দিল না।

33.10 অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাপক এরকে ভবপন যথাযথভাপব এর কায্নাবলী েদরিালনা করার িন্য 
প্রস্তুর থাকপর হপল কযপকাপনা বহুরল ভবপনর দনে্নাপণ ব্যবহৃর উেকরণেেপ্হর ব্যাোপর রাপিরপক ভাপলা 
ধারণা রাখপর হপব। কগ্নপিল টাওোপর ঘপট যাওো অদনিকাপডের েপরা িঘু্নটনার ঝঁুদক হেপরা কে, দকন্তু 
জ্ঞানই হপলা যথাযথ েদরকল্পনা প্রণেন এবং কায্নকর প্রদশষেপণর িাদবকাঠি। অতএে আমার সুপাক্রশ 
হফলা:

d. েকল বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক এবং ব্যবস্ােকপক আইনরভাপব ভবপনর বাইপরর 
কিওোপলর দনে্নাণ উেকরণ েম্পপক্ন  দবস্াদরর রথ্যেহ এর দডিাইন েম্পপক্ন  স্ানীে অদনিদনব্নােণ 
ও উদ্ার েদরপেবাপক রথ্য প্রিান করপর হপব এবং কযপকাপনা উেকরপণর েদরবর্ন পনর ব্যাোপর 
অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাপক অবগর করপর হপব;

e.	 েকল অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবার েপষে রাপির েকল েয্নাপের কে্নকর্ন ারা কযন বহুরল 
ভবপনর বাইপরর কিওোপল আগুন ধপর যাওোর ঝঁুদকটি বুঝপর োপর এবং কেরূে ঘটপল কীভাপব রা 
শনাক্ত করপর হপব কেই জ্ঞান রাপখ রা দনদচির করপর হপব।

5 অক্নিক্নে্ণাপর ও উদ্ার পক্রফষো আইন 2004 এর অনুফছেদ 
7(2)(d)

33.11 অনুপছেি 7(2)(d) -এ অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার করৃ্ন েপষের উের অদনি দনব্নােপণর িন্য এবং িান-োপলর 
েরুষোর িন্য প্রপোিনীে রথ্য েংগ্পহর যাবরীে ব্যবস্া করার োধারণ িাদেত্ব আপরাে করা হপেপি। 
ধারণা করা যাপছে, এলএিদব কভপবদিল PN633 এর েদরদশষ্ট 1 অনুযােী শুধুোরে কেতীপিরপক েথৃক 
েথৃক ভবন েদরিশ্নপন োঠাপনা িাডা রাপির আর ককাপনা িাদেত্ব কনই। রপব, এই িরুদর িাদেত্ব এটুকুপরই 
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েীোবদ্ নে। রািাডা কযেকল কেতী কগ্নপিল টাওোপরর েংস্কাপরর েেে এটি েদরিশ্নন কপরদিপলা, 
যথাযথভাপব েদরিশ্নন েম্পািন করার েপষে রারা প্রদশদষের দিল না: অধ্যাে 27, অনুপছেি 24-27 
কিখনু। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. এলএিদব PN633 এর েদরদশষ্ট 1 এর েয্নাপলািনা, এবং প্রপোিপন েদরোি্ননা করপব যাপর এটিপর 
দিআরএ 3.2 এর নীদরোলার েদরেণ্্ন প্রদরিলন ঘপট।

b. এলএিদব এর েকল কেতী ব্যবস্ােক এবং রির্্্ন েপির কেতীপির েপষে PN633 এর বহুরল ভবন 
েদরিশ্নন েম্পদক্ন র আবশ্যকরােেহ্ েদরোলপনর িন্য প্রদশদষের হওো দনদচির করপব।

6 নকশা
33.12 দদ্রীে ধাপে আগুন িদডপে যাওোর আগ েয্নতে এলএিদব’র হাপর ভবপনর অভ্যতেরীণ গঠন েম্পদক্ন র 

ককাপনা নকশা দিল না। রথাদে, কযপহরু ভবনটির 3ে কফ্াপরর উেরস্ প্রদরটি কফ্ার একই ধঁাপি দনদে্নর দিল, 
রাই এলএিদব'র হাপর কেরকে ককাপনা নকশা না থাকা ের্পত্বও রারা অদনিদনব্নােণ এবং বাদেন্াপির 
উদ্ারকাপি অনাকাদ্ষির ককাপনা বাধার েম্ুখীন হে দন। রপব, অন্য কযপকাপনা ঘটনাে, ভবপনর রলার 
নকশার অভাপব েহপিই আরও অপনক গুরুরর েদরণদর হপর োরপরা। স্ানীে অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার 
েদরপেবাপক এরকে নকশার বর্ন োন েংস্করণ প্রিান করা বহুরল ভবপনর োদলক এবং ব্যবস্ােকপির 
িন্য কোপটও ককাপনা কঠিন কাি নে। একারফর আক্ম সুপাক্রশ করদি কয, প্রপর্যক বহুরল ভবপনর 
োদলক এবং ব্যবস্ােপকর িন্য দনপির দবেেগুপলাপক আইনগরভাপব বাধ্যরােল্ক করা কহাক: 

a. স্ানীে অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাপক িাদলদলক ও ইপলক্ট্রদনক উভে েন্াে ভবপনর প্রপর্যক 
রলার হালনাগািকৃর নকশা েল্ অদনি দনরােত্া দেপটিপের অবস্ান শনাক্তকরণেহ প্রিান করপর 
হপব;

b. ভবপনর একটি দনধ্নাদরর স্াপন ইনিরপেশন বক্স রাখা দনদচির করপর হপব, যার কভরপর অদনিদনব্নােণ 
ও উদ্ার েদরপেবার ব্যবহাপরর িন্য কফ্াপরর হালনাগািকৃর নকশা এবং দলিপটর ধরন েম্পদক্ন র 
রপথ্যর অনুদলদে অবশ্যই থাকপর হপব। 

আক্ম আরও সুপাক্রশ করক্ে গ্য, আোর িানােপর এখনও কযটি করা হেদন, েকল অদনিদনব্নােণ এবং 
উদ্ার েদরপেবাপক ইপলক্ট্রদনক োধ্যপে নকশা োওোর এবং রা েংরষেণ করার েদুবধা দিপে েদজির 
করপর হপব যাপর কেগুপলা ইদন্সপডন্ট কোন্ডার এবং কপট্াল রুে ে্যাপনিারপির হাপরর নাগাপল থাপক।

7 ক্লেটসমপূহ
33.13 িেকল কেতীরা যখন কগ্নপিল টাওোপরর অদনি দনব্নােপণ অংশগ্হণ কপরন, রখন রারা দলিটপক দনেন্ত্রপণ 

আনার কলকব্া েদরিালনা করপর অেেথ্ন দিপলন। এেনটা ককপনা হপেদিল রা এখনও িানা যােদন, 
রপব এটা কবাঝা দগপেদিপলা কয রারা অদনিদনব্নােণ ও অনুেন্ান এবং উদ্ারকাপির কষেপরে দলিপটর 
ব্যবহার করপর অেেথ্ন হপেদিল। এ কথপক আরও কবাঝা দগপেপি কয, ভবপনর বাদেন্ারা কবদরপে আোর 
কিষ্টা করার েেে দলিপটর ব্যবহার করপর েষেে হপেদিল, যদিও দকিু কষেপরে োরাত্মক েদরণদর ঘপটপি। 
অদনিদনব্নােণ এবং উদ্ার েদরপেবার েপষে অদনি-দনব্নােণ অথবা িাোর দলিপটর দনেন্ত্রণ দনপর োরার 
েষেেরাই প্রােশ েিল অোপরশপনর েল্ িাদবকাঠি হপে থাপক। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. েকল বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক এবং ব্যবস্ােক আইনানুগভাপব িরুদর েদরদস্দরপর 
অদনিদনব্নােণ কেতীপির দ্ারা ব্যবহাপরর িন্য েদরকদল্পর কয ককাপনা দলিপটর দনেদের েরীষেণ করপব 
এবং এরূে েরীষেপণর িলািল দবেপে স্ানীে অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাপক প্রদর োে অতের 
দববরণী দিপব;

b. প্রপর্যক বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক ও ব্যবস্ােক আইনানুগভাপব কেইেব কলকব্ার দনেদের 
েরীষেণ করপব যা িেকল কেতীপিরপক দলিপটর দনেন্ত্রপণ দনপর েেথ্ন করপব, এবং রারা কয এটি 
কপরপি রা প্রদর োে অতের স্ানীে অদনিদনব্নােণ এবং উদ্ার েদরপেবাপক অবগর করপব।
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8 কফট্াল রুম এেং ইক্সিফেন্ট কমান্ার-এর মফধ্ গ্যাগাফযাগ
33.14 োষে্যপ্রোপণ কিখা যাে কয, যদিও িারীে নীদরোলা এবং এলএিদব’র নীদরোলা উভেই কপট্াল রুে 

এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য েকু্তভাপব রথ্য আিান-প্রিাপনর িাদব রাপখ, দকন্তু বাস্দবকেপষে রা করা 
হে না, অতের যখন এপির একিন অথবা আপরকিন (অথবা উভেই) প্রিডে িাপের েপধ্য কাপি করপর 
থাপকন। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. এলএিদব করৃ্ন ক কপট্াল রুে ও ইদন্সপডন্ট কোন্ডারপির েপধ্যকার কযাগাপযাগ দবেপে এর নীদরোলা 
েয্নাপলািনা করা কহাক;

b. ইদন্সপডন্ট কোন্ডার দহপেপব িাদেত্ব োলন করপর োপরন এেন েকল কে্নকর্ন াপক (অথ্নাৎ, রুি 
ে্যাপনিার েপির ঊপর্্ন েকল কে্নকর্ন া) কপট্াল রুপের োপথ কযাগাপযাগ স্ােপনর কষেপরে িরকাদর 
েদুনদি্ন ষ্ট িষেরা অি্নপনর িন্য প্রদশষেণ প্রিান করা কহাক;

c.	 অ্যাদেপটিন্ট অোপরশন্স ে্যাপনিার ও রির্্্ন েিাদধকারী েকল দেআরও-কক ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর 
োপথ কযাগাপযাগ স্ােপনর কষেপরে িরকাদর েদুনদি্ন ষ্ট িষেরা অি্নপনর িন্য প্রদশষেণ প্রিান করা কহাক;

d. কপট্াল রুপের কি্যঠি কে্নকর্ন া এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য একটি একাতে কযাগাপযাপগর দলংক 
প্রিান করা কহাক।

9 জরুক্র কল
33.15 কপট্াল রুপে প্রিডে িাপের েপধ্য কাি করপর হে কেকথা কেপন দনপলও, এটি স্ষ্ট কয অপনক কষেপরেই 

দেআরও-গণ এিএেদি কলগুদল যথাযথভাপব ও কায্নকরভাপব োেলাপর করপর ব্যথ্ন হপেপিন। অতএে 
আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. েরােশ্ন কিপে করা কল এবং যারা আটকা েপডপিন বপল েপন করপিন এবং যাপির উদ্াপরর 
প্রপোিন রাপির করা কল- এরিভুপের েপধ্য স্ষ্টরর োথ্নক্য দনণ্নে করার েপষে এলএিদব-র 
নীদরোলা েংপশাধন করা কহাক;

b. এলএিদব করৃ্ন ক েেুারভাইিারগণেহ েকল স্পরর দেআরও-গণপক দনেদের এবং আরও কায্নকর 
দরপরিশার প্রদশষেণ প্রিান করা কহাক;

c.	 েকল অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবা করৃ্ন ক একই েেপে প্রিুর েংখ্যক এিএেদি কল োেলাপনার 
েপষে নীদরোলা প্রণেন করা কহাক;

d. কপট্াল রুপে এিএেদি রথ্য করকড্ন  করার এবং একইোপথ রা দরিিপহপড এবং কযপকাপনা কোন্ড 
ইউদনপট প্রিশ্নন করার িন্য ইপলক্ট্রদনক েদ্দর প্রবর্ন ন করা কহাক;

e.	 "দস্র হপে বপে থাকুন" কথপক "কবদরপে যান" -এ রূোতের েদরিালনার িন্য নীদরগুদল দবকাশ করা 
হপেপি;

f.	 কপট্াল রুপের কেতীপিরপক প্রিত্ েরােশ্ন এই েদরবর্ন নটি েদরিালনা করার িন্য এবং কলকারীপির 
কাপি রা কায্নকরভাপব কেৌঁপি কিওোর িন্য েদুনদি্ন ষ্ট প্রদশষেণ প্রিান করা কহাক।

33.16 অন্যান্য অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবাগুদলর দ্ারা িরুদর কলগুদল োেলাপনার দবেেটি এই ঘটনার 
প্রকৃদর এবং ঘটনাটি কীভাপব দবস্ার লাভ কপরদিল কে ব্যাোপর রাপির রথ্য না িানার কারপণ বাধাগ্স্ 
হপেদিল। এলএিদব'র েপষে যারা িরুদর কলগুদলপর োডা প্রিান কপরন, েঠিক েরােশ্ন প্রিাপন েষেে 
হওোর িন্য রাপির কাপি ঘটনা েম্পপক্ন  যথােম্ব কবদশ রথ্য থাকা প্রপোিন। অতএে আমার সুপাক্রশ 
হফলা, েহপযাগী কপট্াল রুেগুদল যাপর কহাটি কপট্াল রুপের দনকট উেলধি রপথ্য অ্যাপক্সে কেপর োপর 
কেই উোে অনুেন্াপনর িন্য েিপষেে গ্হণ করা কহাক। 
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33.17 দবদভন্ন েেপে কেটদেদে অোপরটর এবং এলএএে দেআরও-গণ এিএেদি'র েরােশ্ন কিপে টাওোর কথপক 
করা কলগুদল েদরিালনা কপর থাপক। োপঝোপঝ রারা এেন েরােশ্নও দিপেদিপলন যা এলএিদব'র কিওো 
েরােপশ্নর োপথ অথবা এর নীদরোলা অনুোপর কয েরােশ্ন কিওো উদির দিল রার োপথ োে্জে্যেণ্্ন 
দিল না। অতএে আমার সুপাক্রশ হপলা এলএএে এবং এেদেএে করৃ্ন ক রাপির কপ্রাপটাকল এবং 
নীদরোলা েয্নাপলািনা করা কহাক যাপর কপর রাপির অোপরটররা কযন এিএেদি কলগুদল (এলএিদব 
এর েংজ্ঞা অনুোপর) েনাক্ত করপর োপর এবং যর দ্রুর েম্ব রা এলএিদব-এর দনকট োঠাপর োপর রা 
দনদচির করা যাে। 

10 ক্নফদ্ণ শনা ও ক্নযন্ত্রর
33.18 অদনিদনব্নােণ কেতীপিরপক কযভাপব কোরাপেন করা হপেদিল বপল প্রোণাদিপর কিখা যাে রা কথপক কবাঝা 

যাে কয, িনবলপক িষেভাপব ব্যবহার করার েপষে দনপি্নশ প্রিাপনর অবস্াপন থাকা ব্যদক্তপির দনপিপির 
কাপির উের যপথষ্ট দনেন্ত্রণ দিল না। প্রাে কষেপরেই অদনিদনব্নােণ কেতী অথবা িদুনের কে্নকর্ন ারা রাপির 
দনি উপি্যাপগ কাি কপর কগপিন, িপল দবভ্াদতে এবং একই কাপির েনুরাবৃর্দর হপর কিখা কগপি। অপনক 
কষেপরেই ভবপন কোরাপেন করা কেতীপিরপক প্রিান করা দনপি্নশ কায্নকর হেদন কারণ অদনিদনব্নােণ কেতীপির 
োপথ োহায্যপ্রাথতী কলাকিপনর কিখা হদছেল িপল রারা কযটিপক কবদশ গুরুত্বেণ্্ন বপল েপন কপরপি কেই 
কাি করপর দগপে দনপি্নশ োলন কথপক দবিু্যর হপেপি। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. এলএিদব করৃ্ন ক কেতী কোরাপেন ও িনবল ব্যবহাপর আপরা ভাল দনেন্ত্রণ দনদচির করপর নীদরোলা 
প্রণেন ও প্রদশষেণ প্রিান করা কহাক;

b. এলএিদব করৃ্ন ক কোরাপেন কথপক দিপর আো কেতীপির কাি কথপক আরও ভাপলা রথ্য োওো 
দনদচির করার িন্য নীদরোলা প্রণেন ও প্রদশষেপণর ব্যবস্া করা কহাক এবং রথ্যগুদল এেন একটি 
িপে্ন দলদেবদ্ করা কহাক যাপর রা ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর কাপি রাৎষেদণকভাপব (এবং েরবরতীপর 
কোন্ড ইউদনট এবং কপট্াল রুপের কাপিও) রা হাদির করা যাে ।

33.19 েিলভাপব অদনিদনব্নােণ ও উদ্ারকাি েদরিালনার িন্য, দবপশে কপর বড ধরপনর ঘটনার কষেপরে কপট্াল 
রুে ও ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডার ও দরিিপহপডর েপধ্য দনেদের কযাগাপযাগ 
হওোটা িরুদর েপে্ন এলএিদব নীদরোলাে স্বীকৃদর প্রিান করা কহাক। রপব, কগ্নপিল টাওোপরর কষেপরে 
কপট্াল রুে এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য দকংবা ইদন্সপডন্ট কোন্ডার এবং দরিিপহপডর েপধ্য দনেদের 
কযাগাপযাগ হেদন। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, কপট্াল রুে এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডাপরর েপধ্য 
েরােদর কযাগাপযাগ িাল ুকরপর এবং ইদন্সপডন্ট কোন্ডার ও দরিিপহপডর েপধ্য কযাগাপযাপগর োধ্যেগুদলপক 
উন্নর করপর এলএিদব করৃ্ন ক একটি কযাগাপযাগ ব্যবস্া গপড করালা কহাক।

33.20 উদ্ারকােী কলাকিন েম্পদক্ন র রথ্যাদি কপট্াল রুে কথপক দরিিপহপড কপ্ররপণর কাপি ব্যবহৃর েদ্দরটি 
এপলাপেপলা হপে দগপেদিল এবং কযাগাপযাপগর কষেপরে িীঘ্নেদ্রেরা কিখা দিপেদিল। দরিিপহপড কেই রথ্য 
গ্হণ ও করকড্ন  করার ব্যবস্াটি ব্যথ্ন হওোর ঝঁুদকপর দিল এবং দনদি্ন ষ্ট ফ্্যাপট কেতী কোরাপেপনর িলািল 
েম্পদক্ন র রথ্যাদি ধারণ এবং কপট্াল রুপে কপ্ররপণর িন্য বলপর কগপল করেন ককাপনা উোেই দিল 
না। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, এলএিদব করৃ্ন ক কপট্াল রুে এবং দরিিপহপডর েপধ্য েরােদর 
কযাগাপযাগব্যবস্া স্ােপনর িন্য আধুদনক কযাগাপযাগ ককৌশলগুদল ব্যবহাপরর েম্াবনাগুদল খদরপে কিখা 
কহাক, যাপর কপট্াল রুে এবং দরিিপহপডর েপধ্য েরােদর রথ্য কপ্ররণ করা যাে এবং এিএেদি রথ্যাদি 
এবং কেতী কোরাপেপনর িলািল করকড্ন  করার িন্য একটি েেদবের ব্যবস্া িাল ুকরা যাে।

11 সরঞ্ামাক্দ
33.21 এলএিদব করৃ্ন ক ব্যবহৃর দকিু ের্জাে, দবপশে কপর করদডও ের্জােগুদল দনভ্ন রপযাগ্য দিল না দকংবা 

কষেরে দবপশপে রা ককাপনা কাপিই আপেদন। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. এলএিদব করৃ্ন ক িরুদরভাপব এেনেব ের্জাে েংগ্পহর েিপষেে গ্হণ করা কহাক কযগুদলর োধ্যপে 
কহলপেট ও শ্াে গ্হপণর যন্ত্রোদর েদরদহর িেকল কেতীপির েপষে বহুরল ভবপন কাি করার েেেও 
দরিিপহপডর োপথ কায্নকর কযাগাপযাগ স্ােন েম্ব হে;
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b. েকল কোন্ড ইউদনপট কোন্ড োপোট্ন দেপটিে েপুরােদুর েিল থাকা এবং এটির ব্যবহার েম্পপক্ন  
কেতীপিরপক প্রদশষেণ প্রিান দনদচির করার িন্য িরুদর েিপষেে গ্হণ করা কহাক।

12 ভেন িাক্ল করা
33.22 প্রপোিপনর কষেপরে কগ্নপিল টাওোরটি খাদল করার ককাপনা ব্যবস্া বহাল দিল না। অতএে আমার 

সুপাক্রশ হফলা:

a. প্রপোিপনর েেে বহুরল আবাদেক ভবনগুপলা আংদশক বা েপুরােদুর খাদল করার িন্য েরকার 
করৃ্ন ক িারীে দনপি্ন দশকা প্রণেন করা কহাক, কযখাপন িরুরী েদরদস্দরপর দেঁদড ব্যবহার করপর 
অষেে ব্যদক্তপিরপক অথবা োহায্য িরকার এেন ব্যদক্তপিরপক (কযেন: প্রদরবন্ী ব্যদক্ত, বেস্ক 
ব্যদক্ত ও কিাট দশশু) েদরপে কনওোর িন্য িাোর এদক্সট রুটগুদল েংরষেণ করার উোে ও েদ্দর 
অতেভু্ন ক্ত থাকপব;

b. অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবা করৃ্ন ক বহুরল আবাদেক ভবন আংদশক ও েম্প্ণ্ন খাদল করার 
দবেপে নীদরোলা প্রণেন কহাক এবং কেই কাপি েহােরার িন্য প্রদশষেপণর ব্যবস্া করা কহাক;

c.	 প্রদরটি বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক ও ব্যবস্ােকপক আইনানুগভাপব ভবন খাদল করার 
প্্যান প্রণেন করপর হপব এবং রা দনেদের েয্নাপলািনা করপর হপব, কযটির অনুদলদে ইপলক্ট্রদনক বা 
িাদলদলক আকাপর রাপির স্ানীে অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবার কাপি োঠাপর হপব, এিাডাও 
ভবন প্রাগেপণর একটি ইনিরপেশন বক্স-এ রা রাখা থাকপব; 

d. েকল বহুরল আবাদেক ভবনপক (ইপরােপধ্য দবি্যোন এবং ভদবে্যপর দনদে্নরব্য উভেই) অদনিদনব্নােণ 
ও উদ্ার েদরপেবার েপষে ব্যবহার উেপযাগী েদুবধােেহ্ দ্ারা েদজির করপর হপব, যাপর শব্দ 
উৎোিনকারী যন্ত্র বা অনুরূে যপন্ত্রর োধ্যপে েেস্ ভবপন অথবা কেটির দনদি্ন ষ্ট অংপশ রারা ভবন 
খাদল করার িন্য েংপকর োঠাপর োপর;

e.	 েকল বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক ও ব্যবস্ােকপক কেইেব বাদেন্ার েপষে ভবন খাদল করার 
িন্য আইনানুগভাপব ব্যদক্তগর িরুদর েদরকল্পনা (দেইইদে) রাখপর হপব যারা দনপি দনপি ভবন 
খাদল করার িন্য উেযুক্ত নন (কযেন হঁাটািলাে কে েষেে বা িলৎশদক্তহীন ব্যদক্ত);

f.	 েকল বহুরল আবাদেক ভবপনর োদলক ও ব্যবস্ােকপক আইনানুগভাপব হঁাটািলাে কে েষেে 
ব্যদক্তপির হালনাগাি রথ্য এবং রাপির েংদলিষ্ট দেইইদে প্রাগেণদস্র ইনিরপেশন বক্স-এ রাখপর হপব; 

g. েকল অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার েদরপেবার কাপি কস্মাক হুড থাকপর হপব যাপর কপর কধঁাোভদর্ন  এদক্সট 
রুট দিপে কবর হওোর েেে বাদেন্াপিরপক রা েদরপে কিওো যাে।

13 ে্ক্তিগত অক্নি-ক্নরাপত্া
33.23 দকিু দকিু েল্ অংশগ্হণকারীর কাি কথপক এেন েরােশ্ন কেপেদি কয, বহুরল আবাদেক ভবপনর প্রদরটি 

ফ্্যাপট এবং প্রদরটি িনেোগেস্পল অদনিদনব্নােক ের্জাোদি রাখা উদির এবং প্রদরটি রান্নাঘপর িাোর 
লিাংপকট রাখা উদির। এেন েরােশ্ন কিওো হপেপি কয, এেব ভবপনর উন্মুক্ত স্ানগুদলপর কহাে দরলে এবং 
োদন বা বাদলেহ িাোর বাপকট রাখা উদির।

33.24 এই কপ্রদষেপর দনপিপির ব্যবহাপরর িন্য িাোর লিাংপকট ও অদনিদনব্নােক যন্ত্র েংগ্হকারী গৃহকর্ন াপির 
েপষে অপনক দকিুই বলা যাে এবং যদি রারা বহুরল ভবপন বাে কপর থাপকন রাহপল এই েপে্ন শক্ত যুদক্ত 
প্রিশ্নন করা যাে কয, যথাযথভাপব ব্যবহার করা হপল এই ধরপনর ের্জাোদি কয ককবল অদনিকাপডে েদরর 
ফ্্যাট োদলকপিরপক েুরষো দিপর োপর রা-ই নে বরং োদব্নকভাপব েুপরা ভবপনর বাদেন্াপিরপকই েরুষো 
দিপর োপর। রপব, অপনপকর িষৃ্টিভদগে হপলা কলাকিনপক দনপি দনপি আগুপনর দবরুপদ্ লডাই করপর 
উৎোদহর করা উদির নে, বরং রাপিরপক যথােম্ব দ্রুর ভবন িাডপর এবং অদনিদনব্নােণ ও উদ্ার 
েদরপেবাপক কল করপর উৎোদহর করা উদির। দবপশেজ্ঞরা ককউই অদনিদনব্নােণ যন্ত্র, কহাে দরলে বা 
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িাোর বাপকট েরবরাপহর েপষে েেথ্নন কিনদন, যা আোর িষৃ্টিপর অেব্যবহাপরর স্ষ্ট েম্াবনা েষৃ্টি কপর। 
গৃপহর অদনি-দনরােত্া দবেপে েরকার েরােশ্নেরে প্রকাশ কপর থাপক এবং োষে্য প্রোপণ দকংবা ধাে 1-এর 
রিপতের েদরদধপর প্রস্াদবর েেুাদরপশর ককাপনা দভর্দর প্রিান কপর না। 

14 ক্প্ংকলার ক্সফটেম
33.25 ল্যাকানাল হাউি অদনিকাপডের রিতেকারী কপরানার দ্রিঙ্কলার বোপনার দবেপে োষে্য শুপনপিন এবং 

একাদধক গৃহ ব্যবস্া দবদশষ্ট বহুরল ভবপন আবােন কেবা প্রিানকারীপির এটি বোপর উৎোদহর করার 
িন্য েরকাপরর কাপি েেুাদরশ কপরপিন। আর রাই এপর আচিয্ন হবার দকিু কনই কয, দকিুেংখ্যক েল্ 
অংশগ্হণকারী আোপক আরও এক ধাে এদগপে দবি্যোন বহুরল আবাদেক ভবনগুপলাপরও এই েদ্দর 
প্রপোপগর েেুাদরশ করার িন্য অনুপরাধ কপরন। 

33.26 দ্রিঙ্কলার েদ্দর দনঃেপন্পহ অদনি-দনরােত্া ব্যবস্াে গুরুত্বেণ্্ন ভূদেকা োলন কপর, দকন্তু এরকে েদ্দর 
অদনিদনব্নােণ কেতীরা আগুন কনভাপনার আপগই আপিৌ ফ্্যাট 16 এর আগুন কনভাপর োরপরা দকনা দকংবা 
রা কিওোপলর বদহরাবরপণ িদডপে েডা কথপক কঠকাপর োরপরা দকনা কেটি রিপতের ধাে 1-এ খদরপে 
কিখা হেদন। এর িপল আদে দ্রিঙ্কলাপরর ব্যবহার, দবদভন্ন েদরদস্দরপর এগুপলার কায্নকাদররা, দকংবা 
দবি্যোন ভবনগুদলপর এগুপলা বোপনার খরি এবং েষৃ্ট অেদুবধার ব্যাোপরও োধারণভাপব ককাপনা শুনাদন 
গ্হণ কদরদন। এই অবস্াে আদে এই েয্নাপে দবি্যোন ভবনগুদলপর দ্রিঙ্কলার বোপনার েেুাদরশ করপর 
োদর না, যদিও েব্্নবরতী েেুাদরপশর প্রদর েরকাপরর প্রদরদরিো ধাে 2-এ রিপতের অদবপছেি্য অংশ দহপেপব 
থাকপব।

15 অভ্ন্তরীর ক্নফদ্ণ শনা
33.27 কগ্নপিল টাওোপরর দেঁদডর েপুখ েংদলিষ্ট কফ্ার নম্বরটি স্ষ্টভাপব কলখা দিপলা না এবং ককাথাও আবার 

কফ্ার নম্বর কলখা থাকপলও রাপর েনুদন্নে্নাপণর েেে দনদে্নর অদরদরক্ত রলার কথা উপলেখ করা দিল 
না। এর িপল, অদনিদনব্নােণ কেতীরা আগুন কনভাপনা বা উদ্ার কাি করার েেে েঠিক কফ্ারটি খুঁপি 
োনদন। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, েকল বহুরল ভবপনর প্রপর্যক কফ্াপর প্রদরটি দেঁদডর েপুখ এবং 
লদবপর নিপর েডার েপরা স্াপন স্ষ্টভাপব কফ্ার নম্বর কলখার ব্যবস্া করা কহাক যাপর রা স্বাভাদবক এবং 
অল্প আপলাপর এেনদক কধঁাোর েপধ্যও কিখা যাে। 

33.28 ধাে 1-এ আোর োেপন উত্াদের প্রোণাদি কথপক কবাঝা যাে কয, কগ্নপিল টাওোপরর অপনক বাদেন্াই 
ভবনিপুড দবদভন্ন লদবপর রাখা অদনিদনরােত্া দনপি্নশনা েডপর অথবা বুঝপর োপরনদন। এই রথ্যগুপলা 
িরকাদর কারণ এগুপলা িীবন বঁািাপর োপর। কগ্নপিল টাওোপরর কষেপরে অদনি-দনরােত্া দনপি্নশনা 
লদবপর নিপর েডার ের স্াপনই রাখা দিপলা, দকন্তু রা শুধুোরে ইংপরদিপর কলখা দিপলা, অথি কবদশরভাগ 
বাদেন্াই ইংপরদি েহপি েডপর দকংবা আপিৌ েডপর অষেে দিপলা। দভন্ন দভন্ন বােগৃহ দনপে গপড ওঠা 
েকল ধরপনর আবাদেক ভবপনর কষেপরে এটি দবপবিনার িাদব রাপখ। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, 
ভবপনর প্রকৃদর ও বাদেন্াপির কথা োথাে করপখ দভন্ন দভন্ন বাদেন্া দনপে গপড ওঠা প্রদরটি আবাদেক 
ভবপনর (কেটা বহুরল কহাক বা না কহাক) োদলক ও ব্যবস্ােকপিরপক আইনানুগভাপব বাদেন্াপির িন্য 
অদনি দনরােত্া দনপি্নশনা এেনভাপব দিপর হপব যা রারা েহপি বুঝপর োপর।

16 োযার গ্োর
33.29 ধাে 2-এ অনুেন্ান িল রিতে কপর কিখপব কয, আগুন লাগার েেে কগ্নপিল টাওোপরর ফ্্যাটগুপলার 

প্রপবশ িরিাগুপলার কষেপরে েংদলিষ্ট আইনগর আবশ্যকরা করটা োনা হপেদিল , এবং ককাপনা ব্যর্যে ঘপট 
থাকপল, কেই ব্যথ্নরার কারণও খদরপে কিখা হপব। দকন্তু, ধাে 1 কথপক োওো প্রোণাদি কথপক এটা েদরষ্ার 
কবাঝা কগপি কয, অকায্নকর িাোর কডাপরর কারপণ কধঁাো ও দবোক্ত গ্যাে অেম্ব দ্রুররাে েেস্ ভবপন 
িদডপে েডপর কেপরপি। িাোর কডারগুপলার অকায্নকাদররার বড কারণ হপছে উেযুক্ত কেলি-কক্াদিং 
দডভাইপের অনুেদস্দর, যার েপধ্য দকিু দকিু নষ্ট দিল, দকিু দকিু ভাগো দিল বা েরান হপেদিল। কধঁাো 
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ও দবোক্ত গ্যাে িডাপনা করাপধ বা বাধা প্রিাপন িাোর কডার গুরুত্বেণ্্ন ভূদেকা োলন কপর এবং ভবপনর 
কায্নকর কষে দবভািপনর দবেেটি দনদচির কপর। অপনক েেে িীবন বঁািাপর এগুপলা অেদরহায্ন হপে 
থাপক। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা:

a. দভন্ন দভন্ন বােগৃহ দনপে গপড ওঠা প্রপর্যক আবাদেক ভবপনর (কেটা বহুরল কহাক বা না কহাক) োদলক 
ও ব্যবস্ােকপিরপক িাোর কডারগুদল প্রপযাি্য আইদন আবশ্যকরা ের্ণ কপর দকনা রা দনদচির 
করার িন্য িরুরী অনুেন্ান করপর হপব।

b. দভন্ন দভন্ন বােগৃহ দনপে গপড ওঠা প্রপর্যক আবাদেক ভবপনর (কেটা বহুরল কহাক বা না কহাক) োদলক 
ও ব্যবস্ােকপিরপক আইনানুগভাপব প্রদর দরন োে অতের অতের িাোর কডারগুপলার কেল্ফ-কক্াদিং 
দডভাইে কায্নকর আপি দকনা রা েরীষো কপর কিখপর হপব।

33.30 বদহস্ কিওোপল বর্ন োপন অদনরােি বদহরাবরণ (ক্াদডং) থাকার কারপণ অদনিকাপডের ঝঁুদকপর থাকা 
বহুরল ভবনগুদলপর কায্নকর িাোর কডার থাকা দবপশে িরুদর। দবি্যোন িাোর কডারগুপলার 
আধুদনকােপনর আবশ্যকরা রপেপি দকনা এবং প্রপোিন হপল েরুপনা িাোর কডার েদরপে নরুন ভবপনর 
কষেপরে বর্ন োপন প্রপযাি্য আবশ্যকরা কেপন রা বিদলপে কনওো িরকার দকনা কে ব্যাোপর দবপশেজ্ঞপির 
েপধ্য েরদবপরাধ আপি। রপব, কষে দবভািন বিাে রাখার িন্য এবং ভবপনর আগুন লাগা অংশ কথপক 
বাকী অংশগুপলাপক রষো করার িন্য িাোর কডাপরর গুরুত্ব বুদঝপে বলার অপেষো রাপখ না, আর রািাডা 
আোর িষৃ্টিপর দবেপির ঝঁুদকর রুলনাে এর খরি েদুেপে যাওোর কথা। অতএে আমার সুপাক্রশ 
হফলা, বদহস্ কিওোপল অদনরােি বদহরাবরণযুক্ত বহুরল আবাদেক ভবপনর স্বরন্ত্র ফ্্যাটগুপলার প্রপবশ 
িরিার িাদেত্বপ্রাপ্ত েকপলর েপষে এরূে িরিার কষেপরে োধ্যের বর্ন োন োনিডে কেপন িলার দবেেটি 
আইনানুগভাপব দনদচির করা।

17 জরুক্র পক্রফষোগুফলার মফধ্ পারস্পক্রক সহফযাক্গতা
33.31 ধাে 1-এ এই েপে্ন একটি উপদ্পগর দবেে উপঠ এপেপি কয, িরুদর েদরপেবাগুদল এপক অেপরর োপথ 

আশানুরূে েেবেে এবং রথ্য আিান-প্রিাপন ব্যথ্ন হপেপি, দবপশে কপর ঘটনার প্রাথদেক েয্নাপে। 
িঃুখিনকভাপব, প্রপর্যপকই অন্যপিরপক না িাদনপে দনিস্ব দবপবিনাে দভন্ন দভন্ন 'গুরুরর ঘটনা' কঘােণা 
কপর কিে। এই ব্যথ্নরা কেই ব্যবস্ােনার িবু্নলরাপকই রুপল ধপর যার অধীপন গুরুরর ঘটনাে ক্যাটাগদর 
1 করস্ন্ডারপির েেদবেরভাপব একপরে কাি করার কথা। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা িপেন্ট 
ডকট্রিপনর স্ষ্টীকরপণর িন্য দনপম্নাক্তভাপব েংপশাধন করা কহাক:

a. প্রদরটি িরুদর েদরপেবা করৃ্ন ক ককাপনা 'গুরুরর ঘটনা' কঘােণা করার আপগ অন্য েকল ক্যাটাগদর 
1 করস্ন্ডারপিরপক কে ব্যাোপর যর দ্রুর েম্ব িানাপর হপব।

b. 'গুরুরর ঘটনা' কঘােণা করার োপথ োপথ কেই স্বরন্ত্র িরুদর েদরপেবার কপট্াল রুেগুপলার েপধ্য 
যর দ্রুর েম্ব দনরবদছেন্ন কযাগাপযাগ ব্যবস্া প্রদরঠিা করপর হপব।

c.	 এরূে দনরবদছেন্ন কযাগাপযাগ দনদচিপরর িন্য প্রদরটি কপট্াল রুপে একক েপেন্ট অব কন্টাটি বরাদে 
রাখপর হপব।

d. 'গুরুরর ঘটনা' কঘােণাকারী িরুদর েদরপেবা করৃ্ন ক অনদরদবলপম্ব একটি “METHANE” বার্ন া কপ্ররণ 
করপর হপব।
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33.32 এেদেএে এবং এলএএে'র েপষে এপক অেপরর দেএদড লগ-এ অদভগে্যরা থাকার কথা দিল দকন্তু 
এলএিদব'র িন্য ককাপনাটিই অদভগে্য দিপলা না। এেদেএে এবং এলএএে'র দেএদড লগ-এ এলএিদব'র 
অদভগে্যরা থাকপল িরুদর েদরপেবাগুদলর েপধ্য োরস্দরক েহপযাদগরার উন্নদর হর। অতএে আক্ম 
এই দরনটি িরুদর েদরপেবার দেপটিেপক এপক অেপরর বার্ন া েডাে েষেে করার িন্য এলএিদব'র 
দেপটিপের োপথ এেদেএে ও এলএএে'র দেপটিপের োে্জে্য দবধাপনর দবেেটি খদরপে কিখার েেুাদরশ 
করদি।

33.33 যদিও আগুপনর দবস্ার েয্নপবষেপণর িন্য এনদেএএে'র কহদলকপ্ার কোরাপেন করা হপেদিপলা, 
রবুও রাপির গ্াহক যপন্ত্রর োপথ এনদরিেশপনর অোে্জে্যরার কারপণ প্রিাদরর িদব এলএিদব'র 
েপষে ঠিকের কিখা েম্ব হেদন। িদবগুপলা কিখপর কেপল ইদন্সপডন্ট কোন্ডার এবং িরুদর কপল োডা 
প্রিানকারী দেআরও-গণ উেকৃর হপরন এবং এেব িদব ককাপনা প্রকার ব্যর্যে িাডাই েকল অদনিদনব্নােণ 
ও উদ্ার েদরপেবার িন্য উেলভ্য হওোটাই বাঞ্ছনীে। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, অন্যান্য িরুদর 
েদরপেবার োপথ দেপল ককাপনা ঘটনা েয্নপবষেণকারী এনদেএএে কহদলকপ্াপরর এোরপবান্ন ডাটাদলংক 
দেপটিেটি িারীে িরুদর েদরপেবার ইউিার এনদরিেশপন দডিল্ট দহপেপব রাখা দনদচিরকরপণর ব্যবস্া 
করা কহাক।

33.34 অপনপকই ভবন কথপক কবঁপি দিপর আো বনু্বান্ব ও আত্মীেস্বিন যাপিরপক হােোরাপল ভদর্ন  করা 
হপেদিল রাপির কখঁাি কেপর েেে্যার েম্ুখীন হপেপিন। এেন িপুয্নাপগর ের কাপির োনুপেরা কক ককাথাে 
আপিন, রাপির োপথ কীভাপব কযাগাপযাগ করা যাে এই দবেেগুপলা যর দ্রুর েম্ব দনদচির করাটা অরীব 
গুরুত্বেণ্্ন। অতএে আমার সুপাক্রশ হফলা, এলএিদব, এেদেএ, এলএএে এবং লন্ডপনর অন্যান্য 
স্ানীে করৃ্ন েষে করৃ্ন ক িীদবরপির রথ্য েংগ্পহর েদ্দর উন্নেপনর িন্য এবং রাপির কখঁািকারীপির 
দনকট দ্রুর কেেব রথ্য কেৌঁপি কিওোর িন্য উোে অনুেন্ান করা কহাক।

18 অন্ান্ ক্েষযােলী
33.35 দকিুেংখ্যক েল্ অংশগ্হণকারী এই েরােশ্ন দিপেপিন কয, আদে কযন করগুপলটদর দরিে্ন (িাোর কেিটি) 

অড্ন ার 2005-এর েংপশাধনেহ অন্যান্য আরও দকিু দবেপে েেুাদরশ কদর যাপর রা আবাদেক ভবপনর 
বদহস্ কিওোল এবং দনে্নাণ োেগ্ীর েরীষো ও প্রর্যেপনর কষেপরেও প্রপোগ হে। যদিও এগুপলার েবই 
েম্াব্য গুরুত্বেণ্্ন দবেে, এপির ককানটিই ধাে 1-এ েরীদষের হেদন, দবধাে রা এই দরপোপট্নর েেুাদরপশর 
দবেে দহপেপব অতেভু্ন ক্ত হপব না।
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অধ্ায 34
ধাপ 2 এর অফপষিায োকা

1 ভূক্মকা
34.1 রিপতের ধাে 1 কশে হওোর ের েদুনদি্ন ষ্ট দকিু স্বাথ্নেংদলিষ্ট ও গুরুত্বেণ্্ন দবেে এবং আপগ যরটা কবদশ িরকার 

বপল েপন হপেদিল রার কিপে কে োরোে রিতে িরকার এেন দবেেগুপলা শনাক্ত করার িন্য একনিপর 
ধাে 2-এর েব্্নধারণা করা প্রপোিন। কযেব প্রপশ্নর প্রদর কবদশ নির কিওো হপব রার কবদশরভাগই ভবন 
েম্পদক্ন র, রপব একথা স্মরণ কদরপে দিপে শুরু করাটাই ভাপলা হপব কয, কয েদরদস্দরপর োনুেগুদল োরা 
কগপলন কেটির অনুেন্ান িলািল েম্প্ণ্ন করার িন্য এখনও অপনক দকিু করা বাকী রপেপি।

2 মৃত ে্ক্তিগর
34.2 রিপতের শুরুপর আদে আশা প্রকাশ কপরদিলাে কয, েরৃ ব্যদক্তরা কযেব েদরদস্দরপর োরা দগপেপিন আদে 

েেেের কেইেব েদরদস্দরর যথাযথ কারণ খুঁপি কবর করপর োরব যাপর কপর কপরানার-এর েপষে 2017 
োপল শুরু হওো রিতেটি আর নরুন কপর শুরু করার িরকার না হে। ধাে 2-এ রিপতের অংশ বপল গণ্য 
হপব এেন দবেেগুদল – ব্যােকরর েদরদস্দরেেহ্ ব্যরীর বাকী েব দবেে – েম্পপক্ন  রথ্য অনুেন্ান কপর 
রা এই প্রদরপবিপন উেস্ােন করপর োরব বপল আদে আশা কপরদিলাে। রপব, েংদলিষ্ট অপনক রথ্য 
খুঁপি কবর করা েম্ব হপলও আোর কাপি একটি দবেে েদরষ্ার হপে কগপি কয, কয েদরদস্দরপর দনহর 
ব্যদক্তবপগ্নর েরুৃ্য হপেপি রার কদরেে দিক-েংদলিষ্ট োষে্যপ্রোপণর উের ইপরােপধ্যই যরটা েম্ব হপেপি 
রার কিপেও আরও দবশি েরীষো-দনরীষো িালাপনা প্রপোিন। েরুরাং, কপরানাপরর িন্য প্রপোিনীে েব 
রথ্য খুঁপি কবর করার উপদেপশ্য, কয েদরদস্দরপর দনহর ব্যদক্তবপগ্নর েরুৃ্য হপেপি রার োপথ েংদলিষ্ট েব 
োষে্যপ্রোণ ধাে 2-এ েরীষো করা হপব। 

3 ধাপ 2-এর ে্াক্প্তর অেক্শষাংশ
34.3 কযপহরু আপলাি্য দবেয্নপের েল্ কারণ – অথ্নাৎ ভবনটির নকশা, দনে্নাণ ও ব্যবস্ােনা-েংদলিষ্ট দিকেেহ্ – 

কায্নকরভাপব েনাক্ত করার একোরে উোে হপছে কেদিন প্রকৃরেপষে কী ঘপটদিল রা েম্পপক্ন  দবশিভাপব 
িানা, কেপহরু কয রাপর আগুন কলপগদিল কেই রাপরর ঘটনাবলীর উের রিতে করার োধ্যপে আদে আোর 
অনুেন্ান শুরু করার দেদ্াতে দনই। ধাে 1-এর রিপতের োধ্যপে এটুকু েম্পপক্ন  দনদচির হওো কগপি 
কয, 2017 োপলর 14ই িনু রাদরপখ েংঘটির ঘটনাটির কেিপন ভবনটির দকিু দিপকর ভূদেকা অন্যান্য 
দিকেেপ্হর কিপে রুলনােল্ক কবদশ গুরুত্ববহ দিল।

34.4 েল্র েদলদথদলন ককারযুক্ত এদেএে-এর বৃষ্টিদনপরাধক ে্যাপনল ব্যবহাপরর কারপণই কযপহরু ভবনটিপর 
আগুন দ্রুরগদরপর উেপর, দনপি ও োপশর দিপক িদডপে েপড – ে্যাপনলগুপলাপর িাহ্য অতেরপণর ব্যবহারও 
এপষেপরে েহােক ভূদেকা রাপখ – কেপহরু ধাে 2-এর েল্ লষে্য হপব ককান দেদ্াপতের িলস্বরূে বহুরলদবদশষ্ট 
আবাদেক একটি ভবপন অর্যতে িাহ্য একটি েিাপথ্নর বদহরাবরণ ব্যবহার করা হপেদিল রা খুঁপি কবর করা, 
এবং কেেব দেদ্াতেগ্হপণর েটভূদে েম্পপক্ন  ব্যােকরর োরোে অনুেন্ান করা। রপব, এখপনা েপুরােদুর 
খদরপে কিখা েম্াবনা না হপলও (আর রার িপল বর্ন োন েয্নাপে কেগুপলা অনুেন্াপনর িল দহোপব 
উেস্ােন না করা কগপলও) ধাে 1-এ েংগৃহীর োষে্যপ্রোণ কথপক এেন আরও দকিু দবেে েম্পপক্ন  িানা 
কগপি যা যপথষ্ট উপদ্পগর কারণ হপে উপঠপি এবং এর িন্য আরও কবদশ েঙু্ানুেঙু্ রিপতের প্রপোিনীেরা 
অনস্বীকায্ন হপে িঁাদডপেপি। কেেপবর েপধ্য গুরুত্বেণ্্ন বপল েপন হপেপি এেন কপেকটি আদে দনপি উপলেখ 
করদি, রপব স্ষ্টভাপব এও উপলেখ করদি কয, এখাপন েপুরা রাদলকা কিওো হেদন।
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4 ক্েফশষভাফে উফবেগজনক ক্েষযােলী

লন্ন োযার ক্রিফগে
34.5 এলএিদব-র কে্নকাপডে রাপির দনিস্ব নীদরোলা ও িারীে দনপি্ন দশকা অনুোপর প্রণীর আিশ্ন বিাে 

থাপকদন এেন কপেকটি কষেপরের কথা এই প্রদরপবিপনর আপগর অধ্যােগুপলাপর আদে উপলেখ কপরদি। 
কপট্াল রুপের কষেপরে, ল্যাকাপনল হাউপির অদনিকাপডের কষেপরে রাপির কে্নিষেরার েোপলািনার 
কপ্রদষেপর োম্প্রদরককাপল নরুন কযাগ করা ও েদরবদর্ন র নীদরোলা-েংদলিষ্ট ব্যাোপর েংপকর-েম্পদক্ন র 
ত্রুটি কিখা যাে, এবং এপর কেই অদনিকাপডের ঘটনা কথপক এলএিদব কয আপিৌ ককান দশষো গ্হণ কপরদন 
বা রাপির কায্নরিপে ককাপনা প্রকার েদরবর্ন ন আপনদন – এই উপদ্পগর দবেেটিই ের্য বপল প্রোদণর হে। 
নীদরোলা দেএন633 ও দেএন790 অনুোপর আগুপনর ব্যাদপ্ত েম্পপক্ন  রথ্য আিান-প্রিাপনর িন্য কপট্াল 
রুে ও ঘটনাস্পলর েপধ্য েদরিে কযাগাপযাগ বাধ্যরােল্ক হপলও কেপষেপরে দনেদেরই অবপহলা করা হপেপি 
বপল েপন হপেপি। 2017 োল নাগাি অন্যান্য অপনক কিপশই একই প্রকাপরর আরও অপনক ভবন এরূে 
বদহরাবরপণর (ক্াদডং) িন্য অদনিকাপডের দশকার হওো – এবং রা দবদভন্ন োধ্যপে যপথষ্ট প্রিারণা োওো 
স্বপত্বও বহুরল ভবপন বদহরাবরণ কথপক েষৃ্টি হওো অদনিকাপডের ঝঁুদক উেলদধি করার দবেপে এপষেপরে ব্যথ্নরার 
েদরিে োওো কগপি। "টল দবদ্ডং ি্যাোড" উেস্ােনাটি কথপক প্রোণ োওো যাে কয এলএিদব-র 
কদরেে উচ্চেিস্ কে্নকর্ন া এ েম্পপক্ন  েপিরন হপে থাকপলও, েম্াব্য ইদন্সপডন্ট কোন্ডারপির কাপি কেই 
রথ্য কেৌঁপি কিওো, দকংবা এভাপব েষৃ্ট অদনিকাডে েনাক্ত করা ও কেই েদরদস্দরর কোকাপবলা করার িন্য 
রঁাপির কয জ্ঞান বা িষেরা প্রপোিন রার ব্যবস্া করার ককান রকে কিষ্টাই করা হেদন। 2004-এ প্রবদর্ন র 
আইপনর 7(2)(D) অনুপছেপির োধ্যপে আপরাদের বাধ্যবাধকরার ধরন এলএিদব আপিৌ উেলদধি করপর 
কেপরপি দক না এবং রা রাপির কে্নকাপডে রা প্রদরিদলর করপর কেপরপি দক না কে ব্যাোপর প্রশ্ন উপঠপি। 
অন্যান্য আরও অপনক কষেপরের োশাোদশ এপষেপরে নীদরোলা ও কে্নকাপডের েপধ্য উপলেখপযাগ্য োথ্নক্য 
লষে্য করা কগপি। 

34.6 এটি এবং এই প্রদরপবিপন উদলেদখর আরও অন্যান্য ঘাটদরর কারপণ এেনেব প্রশ্ন বরদর হপেপি কযগুপলা 
েংস্া দহোপব এলএিদব-র উের িীঘ্নপেোদি প্রভাব কিলপব। ককউ প্রশ্ন করপর োপরন েংস্াটি অদভজ্ঞরার 
উের দভর্দর কপর উেযুক্ত প্রদশষেপণর ব্যবস্া করপি দক না; ককউ আবার প্রশ্ন রুলপর োপরন েংস্াটি 
দনপির ভুল কথপক দশষো দনপর েষেে দক না। এ েয্নাপে এেব প্রপশ্নর ককান িবাব কিওো েম্ব হপব 
না, কারণ এলএিদব-র ব্যবস্ােনা কীভাপব েদরিাদলর হে রার উের ককান দনরীষো িালাপনা হে দন, 
বা আপলাি্য ঘাটদরগুপলার কষেপরে ঊর্্নরন েয্নাপে কে্নকাডে েদরিালনার িাদেপত্ব কক দিপলন কে দবেপে 
দিজ্ঞাোবাি করার ককান েপুযাগ োওো যােদন। রপব, এেব ব্যাোর রািধানীর প্রপর্যক অদধবােী ও 
কে্নিীবীর িন্যই অর্যতে গুরুত্বেণ্্ন, এবং রিপতের ধাে 2-এ কেগুপলার উের দবপশেভাপব েপনাদনপবশ 
করা হপব। 

উপকররসমপূফহর পরীষির এেং সনদ প্রদান
34.7 দবপশেজ্ঞ েরাের কথপক, দবপশে কপর ড. বারবারা কলপনর েম্প্রক প্রদরপবিন কথপক োওো রপথ্যর িপল 

এ ধারণা কিারিার হপছে কয, উেকরণ ও বদহরাবরণ ব্যবস্ার – দবপশে কপর বহুরল ভবপন ব্যবহাপরর 
িন্য কযেব দনব্নাদির হে কেেপবর – িাহ্যরা েরীষোর বর্ন োপন কয দনেেকানুন রপেপি রা যরটা ভাবা 
হে কোপটই ররটা কপঠারভাপব বা কায্নকারভাপব বাস্বাদের হে না। বহুরল ভবপন ব্যবহৃর কদরেে 
উোিাপনর ের্যােন েদ্দরর দনভ্ন রপযাগ্যরা দনপেও প্রশ্ন উপঠপি। কগ্নপিল টাওোপরর ের একটি ভবপনর 
নবেজিার অলঙ্করণাদিপর ও বদহরাবরপণ কয অদরশে িাহ্য একটি েিাপথ্নর ব্যবহার করা হপেপি ককবল 
এই দবেেটিই যপথষ্ট েদরোণ উপদ্পগর িন্ কিে। এটি কীভাপব েম্বের হপেপি এ প্রপশ্নর োপথ হেপরা 
বর্ন োপন বািাপর ব্যােকভাপব প্রিদলর েংদলিষ্ট েব েপণ্যর প্রস্তুরকারক কারা কে দবেেটিেহ বর্ন োন 
দনে্নাণ দশপল্পর আরও দবদভন্ন দিক িদডপে আপি। আরও রিপতের অপেষোে থাকপলও, ককাপনা ভবপনর 
অদনিদনরােত্ার িাদেপত্ব রপেপিন বা ককাপনা বহুরল ভবপন এরূে ককাপনা েণ্য ব্যবহার করপর িাপছেন এেন 
কযপকাপনা ব্যদক্তর েপষেই উদির হপব েণ্য প্রস্তুরকারপকর কিওো েব রথ্য ভাল কপর েরীষো কপর কনওো, 
এবং কেগুপলার গুণগর োনিডে বিাে রাখার দবেেটি দনদচির করপর েণ্্ন েরক্ন রার োপথ কিষ্টা িালাপনা। 
েংদলিষ্ট দনেেকানুন যপথষ্ট েদরোপণ ও উেযুক্তরূপে দবি্যোন দক-না, দলদখর ও অদলদখর আনুঠিাদনক 
কযেব দনপি্নশনা বর্ন োপন দবি্যোন কেগুপলার গুণগর োন ককেন, বর্ন োপন প্রিদলর েরীষোেেহ্ করটা 
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কায্নকর, উেকরণেেহ্ িাহ্যরার োনিডে বিাে রাখপি দক না রা ের্যােপনর ব্যবস্া এবং এেব উেকরণ 
ককান েদ্দরপর বািারিার করা হপছে- এেবই উক্ত উপদ্পগর অতেভু্ন ক্ত। অনুেন্াপনর ধাে 2-এর রিতে 
এেব প্রশ্নপক ককন্দ কপরই েদরিাদলর হপব।

উপকরফরর নকশা এেং পেন্দ।
34.8 নবেজিার নকশা প্রণেন ও উেকরণ দনব্নািপনর কবশ কপেকটি দিকপক েরীষো কপর কিখার িরকার হপব। 

েদলদথদলন ককারযুক্ত এদেএে ে্যাপনপলর ব্যবহার, িাহ্য অতেরণ ও এক্সদেএে উইপন্ডা ইনদিল ে্যাপনপলর 
ব্যবহার, অপনক উলেম্ব ি্যাপনপলর উেদস্দর রপেপি এেন একটি নকশার বাস্বােন, এবং এদেএে দিপনর 
বরদর স্াের্য িূডা দনে্নাপণর দেদ্াতেগ্হণ – আগুন িদডপে েডার কেিপন যাপির প্রদরটিরই ভূদেকা দিল – 
এেবই উিাহরণ োরে। ভবন েংদলিষ্ট নীদরোলা এবং কেগুপলার বাস্বােপন েহােরার িন্য দনে্নাণ দশপল্পর 
উপদেপশ্য েরকার করৃ্ন ক প্রকাদশর দনপি্নশনা েম্পপক্ন  খদরপে কিখা এই অনুেন্াপনর এই দিকটির গুরুত্বেণ্্ন 
একটি অংশ বপল দবপবদির হপব। 

োযার গ্োর
34.9 ড. কলন রঁার প্রদরপবিপন আপলাি্য টাওোরটি িপুড থাকা িাোর কডার, প্রদরটি ফ্্যাট কথপক লদবপর কবর 

হওোর িরিা, এবং লদব কথপক দেঁদডপর যাওোর িরিাগুপলার ব্যাোপর বরদর হওো গুরুরর প্রশ্নগুপলার 
প্রদর িষৃ্টি আকে্নণ কপরপিন। িরিাগুপলা লাগাবার েেে রৎকালীন নীদরোলা ও দনপি্ন দশকা অনুেরণ 
করা হপেদিল দক না, আগুন ও কধঁাোর িদডপে েডা কঠকাপর কেগুপলা যথাযথ ভূদেকা বিাে রাখপর 
কেপরদিল দক না, আর না োরপল ককন োপর দন – ধাে 2-এ এেবই খদরপে কিখা আবশ্যক হপব। প্রোণ 
োওো কগপি কয, অপনক কষেপরেই কেলি-কক্াদিং দডভাইেগুদল নষ্ট হপে দগপেদিল বা কেগুপলার েংপযাগ 
দবদছেন্ন দিল, যার িপল িরুদর অবস্াে িরিা বন্ না করা হপে থাকপল কেগুপলা কখালাই েপড দিল। এেন 
েদরদস্দরর েষৃ্টি কীভাপব হল এবং এর েোধান ককন করা হল না রা রিতে কপর কিখাটা অর্যাবশ্যক হপব।

জানালার অেস্থান
34.10 নবেজিার অংশ দহোপব িানালাগুপলাপক বাইপরর দিপক কবর কপর কিওো হপেদিল, যার িপল কেগুপলা 

আর কংদরিপটর কিোপলর োপথ একই েেরপল না কথপক বাইপরর দিপক েপর দগপে নরুন বোপনা বদহরাবরপণর 
েেরপল িপল দগপেদিল। িানালার িারোপশর কঘপর কয উেকরণ ব্যবহার করা হপেদিল রার উেদস্দর 
এবং অবস্াপনর এই েদরবর্ন পনর িপল কবশ দকিু িবু্নলরা বরদর হপেদিল বপল ড. কলন এবং অধ্যােক 
কিাপে কটাপরপরা িাদনপেপিন এবং কেেপবর প্রদর িষৃ্ট আকে্নণ কপরপিন। দবপশে কপর িাহ্য অতেরণ ও 
অন্যান্য আরও িাহ্য েিাপথ্নর কািাকাদি ইউদেদভদে ব্যবহার করার িপলই 16 নম্বর ফ্্যাপটর রান্নাঘর কথপক 
ভবনটির বদহরাবরপণও আগুপনর িদডপে েডা েম্ব হে। েরুরাং, িানালার অবস্াপনর দবেেটিও ধাে 
2-এ রিপতের অন্যরে প্রধান একটি অগে বপল দবপবদির হপব।

ক্লেট
34.11 কগ্নপিল টাওোপরর দলিটেেপ্হর নকশা প্রণেন িশৃ্যর "িাোর দলিট" দহোপব করা হপেদিল, এবং 

কেেপবর কষেপরে দদ্রীে ককান দবি্ুযৎ েরবরাপহর ব্যবস্া, িলদনপরাধক ব্যবস্া, "িাোর দলিট"-এ দলিপটর 
ল্যাদন্ডং িরিার িন্য কয এিদড60 কে্নষেেরা থাকা উদির রােহ কবশ দকিু দনরােত্া-ববদশপষ্ট্যর অভাব 
লষে্য করা কগপি।2 রপব অদনিদনব্নােণ কেতীরা কযন কেগুপলার দনেন্ত্রণ গ্হপণর োধ্যপে ভবপনর অদধবােীপির 
কেগুপলা ব্যবহার করা কথপক দবরর রাখপর োপরন রার িন্য কেগুপলাপর "িাোরে্যান েইুি"-এর ব্যবস্া 
দিল। অদনিকাপডের ঘটনার েেে অদনিদনব্নােণ কেতীরা দলিপটর দনেন্ত্রণ দনপিপির হাপর দনপে দনপর ব্যথ্ন 
হন, রপব কেগুপলা োধারণ কোপড ব্যবহাপরর োধ্যপে রারা প্রপোিনীে কেতী ও যন্ত্রোদর 2ে কফ্াপরর 
দরিিপহপড রুপল দনপর েেথ্ন হন।3 েরুরাং, এ কথপক েপন হে না দলিপটর দনেন্ত্রণ দনপর ব্যথ্ন হওোর কারপণ 
রাপির কাপির উের উপলেখপযাগ্য প্রভাব েপডপি, রপব দলিটগুপলা কযপহরু রখনও ভবপনর অদধবােীপির 
ব্যবহাপরর িন্য উন্মুক্ত দিল – কয কথা আপগও উপলেখ করা হপেপি – কেপহরু দকিু দকিু কষেপরেই এর 

2 "অদনিদনব্নােক দলিট" ও "িাোর দলিট"-এর েপধ্য োথ্নক্য 2018 োপলর 18ই িনু রাদরপখ কেশ করা উেস্ােনার 116রে েঠৃিাে ড. কলন 
ব্যাখ্যা কপরপিন। আরও কিখনু [BLAS0000033] েঃৃ 7, দিরে 10 L1 ও L2। 

3 ড. কলন েদরের্ক প্রদরপবিন [BLAS0000019] েঃৃ 25 19.05.71।
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িলািল োরাত্মক হপে িঁাডাে। বহুরল ভবপনর দনরােত্ার কষেপরে এেন যন্ত্রোদরর গুরুপত্বর কথা 
দিতো করপল, দলিটগুপলার যথাযথ যত্ন কনওো হর দক না রা এবং, দবপশে কপর, িাোরে্যান েইুি কেই 
অদনিকাপডের কষেপরে ককন ঠিকঠাক কাি কপর দন রা ধাে 2-এ খদরপে কিখা আবশ্যক।

গ্ধাঁযা ক্নষ্াশন ে্েস্থা
34.12 এেন েরােরও োওো কগপি কয, কধঁাো দনষ্াশন ব্যবস্াটি নকশা অনুযােী কাি করপর ব্যথ্ন হপেদিল এবং 

এেনদক বরং ভবনটির কভরপর দবদভন্ন রলাে কধঁাো িদডপে কিবার কষেপরে োহায্য কপরদিল। েব না কহাক 
অতের অদধকাংশ িালাপনই এ ধরপনর ব্যবস্ােনা অদনিদনরােত্া ব্যবস্ার অদবপছেি্য একটি অংশ হপে 
থাপক। টাওোরটিপর কয ব্যবস্াটি ব্যবহৃর হপেদিল রার নকশা যদিও ককবল কযপকাপনা একটি রলাপরই 
কাি করার উপদেশ্যপক োথাে করপখ করা হপেদিল, একইোপথ একাদধক রলা কথপক কধঁাো দনষ্াশপনর 
িন্য কেটির ব্যবহার যদিও করার কথা দিল না, রারেরও কেটি আপলাি্য েদরদস্দরপর প্রণীর নকশা 
অনুযােী কাি করপর েেথ্ন দিল দক না এবং রা করপর েপরদিল দক না এটুকু কবাঝা িরুদর। অরএব এই 
প্রশ্নগুপলাও ধাে 2-এ রিপতের অংশ বপল দবপবদির হপব।

স্থানীয কক্মউক্নক্টর সতক্ণ োরী এেং ক্েপয্ণফযর সময কতৃ্ণপফষির সাডাদান 
34.13 স্ানীে কদেউদনটির েিে্যরা শুরু কথপকই বপল আেপিন কয, রারা টিএেও-কক নবেজিার কারণবশর ও 

োধারণভাপব অদনিকাপডের ঝঁুদক েম্পপক্ন  েরক্ন  কপরদিপলন। রাপির িঢ়ৃ দবশ্াে এই কয, রাপির েরক্ন বাণী 
বরাবরই অগ্াহ্য করা হপেপি, এবং রাপির কথাে যদি গুরুত্ব কিওো হর রাহপল এই দবেয্নে ঘটপরা না। 
অপনপকর েপধ্য এই দবশ্ােও প্রকট কয, অদনিকাপডের েরবরতী দিনগুপলাপর যথাযথ েহােরার ব্যবস্া করপর 
না োরাে স্ানীে কদেউদনটির প্রদর িাদেত্ব োলপন করৃ্ন েপষের ব্যথ্নরারই েদরিে োওো যাে। ধাে 2-এ 
রিপতের কষেপরে এেবই যপথষ্ট গুরুত্ববহ, এবং এপর কযপহরু ভবনটির অদধবােী ও স্ানীে কদেউদনটির 
েিে্যপির প্রদর করৃ্ন েপষের দিক কথপক োধারণভাপব অবপহলার েদরিে োওো যাে কেপহরু এেপবর প্রদর 
উেযুক্ত িষৃ্টি কিওো উদির। 

5 গ্যসে ক্েষফয তদফন্তর আর প্রফযাজন গ্নই

ক্সঁক্ড
34.14 টাওোপরর উেপরর দিপকর কফ্ারগুদলপর অদনিদনব্নােণ কেতীপির কেৌঁপিাবার এবং ভবপনর বাদেন্াপির 

কনপে আোর একোরে উোে কযপহরু দিল দেঁদড, কেপহরু কেগুপলার প্রশস্রা দনপে প্রশ্ন উপঠদিল। রপব, 
কিখা কগপি কয, দেঁদডগুপলা দনে্নাপণর েেে রা রৎকালীন আইপনর আবশ্যকরা কেপনই করা হপেদিল, এবং 
োষে্যপ্রোপণর দভর্দরপর োওো দবপশেজ্ঞ েরাের কথপক িানা যাে কয, দেঁদড যরটা প্রশস্ দিল রাপর 
ভবপনর েব বাদেন্ার েপষেই েেেের ভবনটি কথপক দেঁদডর কবপে কবর হপে আো েম্ব দিল। েরুরাং 
ভবনটির এই দিকটি আর ধাে 2-এ রিপতের অতেভু্ন ক্ত হপব না।

গ্াস
34.15 এক েেে ভাবা হপেদিল আগুন লাগা ও িদডপে েডার কেিপন টাওোপর গ্যাপের েরবরাহ ব্যবস্ার 

উপলেখপযাগ্য ভূদেকা থাকপর োপর, রপব ধাে 1-এ েদরিাদলর রিপতের িলািল কথপক এই ধারণাটি 
দভর্দরহীন বপলই দনদচির হওো কগপি। কেদিন রার 11টা 40 দেদনপট গ্যাে বন্ কপর কিওোর আগ েয্নতে 
যদিও এই গ্যাপের কারপণই দবদভন্ন ফ্্যাপটর েপধ্য আগুন অব্যাহর কথপকপি, রারেরও েপুরা টাওোর 
আগুপন র্ংে হওোর কেিপন এর ভূদেকা ন্্যনরেই দিল। রপব, গ্যাপের লাইন উেপর করালার নরুন ব্যবস্া 
েংদলিষ্ট দকিু কাপি অেণ্্নরা দিল, কধঁাোর িদডপে েডার কেিপন এর ভূদেকা কথপক থাকপর োপর। কেেব 
কষেপরে, গ্যাে েদরপেবা ব্যবস্া েংদলিষ্ট নীদরোলা যথাযথভাপব অনুেরণ কপর করা হপেদিল দক না ধাে 2-এ 
রা খদরপে কিখার প্রপোিন েডপব, রপব কেই রিপতের কষেরেটি অপেষোকৃর েংকীণ্ন হপে িঁাডাপর োপর।
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ক্েদু্ ৎ
34.16 2013 োপলর কদথর দকিু ঘটনার উের দভর্দর কপর অপনপকরই েপন্হ দিল এই অদনিকাডেটি ভবপনর 

দবি্ুযৎ প্রবাপহ আকদস্মক স্ীদরর িপল ঘপটপি। দকন্তু এ েম্পদক্ন র ককান প্রোণ োওো যাে দন, এবং আদে 
দনদচির কয, এই অদনিকাপডের েি্নার প্রকৃর কারণ 21রে অধ্যাপে েঠিকভাপবই দিদনির করা হপেপি। 
অরএব, দবেেটির এই দিক েম্পপক্ন  আর ককান রিতে েদরিালনার প্রপোিন আপি বপল আদে েপন কদর 
না।
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